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VI PRAEFATIO 

esse neque diversus. Athenaeus enim ad Platonis exem- 

plum dialogo instituto (cf. I c. 3) multos omnigena 
doctrina instructos convivas introduxit sermocinantes, 

quorum et nomina et ingenia finxit ad similitudinem 
elarorum quorundam qui olim fuerunt virorum, sive 

philosophorum sive grammaticorum seu medicorum. 
Plutarehum finxit non Chaeronensem sed Alexandri- 
num, non philosophum sed grammaticum, nec tamen 

potest dubitari quin illius memoriam recolere voluerit 
cuius quaestiones convivales ipsi exemplo fuerunt. Ma- 

surium virum omnium bonarum artium studiis erudi- 

tum, maxime vero iuris peritia insignem, facile agnosces 

Masurium Sabinum Tiberii aequalem, nec minus aper- 
iae sunt Zoili grammatici, Democriti philosophi, Ga- 
leni medici personae. Daphnus Ephesius et Rufinus 

Nicaeensis medici tamquam duo ex uno Rufo Ephesio 

facti videntur, denique si recte capio ridiculas sophistae 

facetias, Ptolemaeum Philadelphum in Philadelphum 

Ptolemaeensem, Nicomedem Bithynum in Pontianum 

Nicomedensem, Scipionem Africanum Aemilianum in 
Aemiliamum Maurum ille íransformavit, regibus et 

consulibus ad philosophorum grammaticorumque gre- 

gem deiectis. Iam vero Ulpianum cur ex omnibus unum 
sibi aequalem hominem assumpsit — nam Galenus, 
quem senem puer nosse potuerat, eo tempore quo scri- 

bebat Athenaeus sine dubio mortuus iam erat —, cur 

ilum ex omnibus unum excepto Galeno non tecto no- 
mine significavit, sed et Ulpianum appellavit et Ty- 
rium? fieri profecto non poterat quin quisquis legeret 
hominem illius aetatis et nobilissimum et potentissi- 

mum intellegeret, licel grammaticum factum et sophi- 
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stam ex iureconsulto. De vero autem homine etsi non 

negaverim ficta et falsa multa narrari posse, tamen 

nimis inepie opinor Athenaeus fecisset, si mortem 
eius narrassel qui in vivis adhuc erat. Et si finxit 

hominis mortem ut lepide sermonis cum vitae exitu 
coniungeret, cur non alii cuilibet dipnosophistae ser- 

monem tribuit, sed ipsi illi Ulpiano, quem unum ve- 
rum hominem, quem unum illa aetate superstitem 

fuisse scimus? itaque non puto ea quae e libro XV 

supra apposui scribi potuisse nisi brevi temporis spatio 

post Ulpiani obitum i. e. ipso anno 228. Illud autem 
si quis miretur quod placidam mortem Athenaeus eum 

obiise dicit qui a praetorianis vi occisus est, mihi 

salis apte et satis caute scriptor rei veritatem defle- 

xisse videtur: gladio enim peli poterat imperatoris 

consiliarius, non poterat grammaticus. 
Dipnosophistarum libri quindecim olim in codice 

Marciano Veneto integri perscripii erant, qui tamen 
codex sive malam manum sive casus iniuriam perpessus 

magno schedarum numero abscisso mutilatus nunc est: 

perierunt primi duo libri toti, praeterea tertii libri 
pauca quaedam (usque ad p. 13e) Factum hoc esse 
videtur priusquam codex ab loanne Aurispa a. 1423 

Constantinopoli Venetias asportaretur!), factum est uti- 
que priusquam illud exemplum nune deperditum inde 

describeretur, ex quo pauci qui reliqui sunt Athenaei 

1) cf. Aurispae ad Ambrosium Traversarium epistula 24, 
53 p. 1027 ed. Meh: gentilium auctorum volumina Venetiis habeo 
CCXXXVIII, ez quibus aliqua tibi quae rarissime inveniri 
80lent. nominatim dicam. Nominat praeter hymnorum corpus 
aliaque nonnulla Naucratici cuiusdam Atheniensis volumen quod- 
dam maximum nec adhuc finitum de coenis. 
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codices originem duxerunt!); sunt autem haec apo- 
grapha XV vel XVI saeculi ineuntis. 

Codex MARCIANUS (À) membranaceus est saeculi ut 
videtur X, planissima et nitidissima scriptura insignis, 

singulae paginae bipertito inseriplae sunt versibus 

brevioribus (habent enim senas denas ad vicenas bi- 
nas ternasve litteras), ut inter sinistram et dextram 

paginam spatium pateat satis magnum; versuum pa- 

ginae fere sunt quadragenorum ternorum, ut tamen 
el pauciores et plures inveniantur. Numerantur codi- 

cis, ut nunc res est, folia 372 vel potius 310: prima 

enim quae quidem superant Athenaei verba (p. 14a) 
in tertio folio scripta extant, cui quae praefixa sunt 

duo folia chartacea, eorum prius vacat omnino, alte- 

rum a recentiore manu scripta haec habet: ᾿4“ϑηναίου 
ναυχρατίτου δειπνοσοφιστῶν βιβλ(ία) λ΄. ἐνταῦϑα εἰ- 
σὶν δέκα. --- ναυκρατίτης περὶ δείπνων. ἄρχεται ἀπὸ 
τοῦ ε΄ βιβλίου, οὗ ὅμως ἡ ἀρχὴ ἐλλείπει, καὶ λήγει εἰς 
τὸν i£?) --- κτῆμα Βησσαρίωνος καρδινάλεως τοῦ τῶν 

Τούσκλων, τὸ v" (i. e. loc? Π, ὙΠ). Videtur codex post 
grave illud. de quo monui damnum subitum aliquan- 
lisper sine tegumento iacuisse, unde non solum detrita 

ei evanida in priore folii primi (i. e. fol. 3) pagina 
Scriptura, sed illud etiam explicatur quod extrema tria 

1) ita rem habere sensit iam Schweighaeuserus praef. 
. CI, demonstravit primus Guilelmus Dindorfius Philologi vol. 
XX (1870) p. 768qq., vide etiam meas Observationes criticas 

in Athenaeum (Rostochii 1883) p. 8; apographa velut Lauren- 
tianum (B) et Palatinum (P) ex ipso libro Marciano descripta 
esse minus recte antea pronuntiaverat Cobetus Var. lect. p. 127; 
cf. etiam R. Schoell Hermae IV p. 160 sqq. 

2) numerorum confusio facile eis expedietur quae infra 
p. XXII exposui. 
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carmen IV p. 147a: putaveris in archetypo etiam multo 

rarius vocabula dirempta vel notis distincta fuisse, 

plane ut in lemmalis codicis factum videmus, quae 

accurate ex archetypo uncialibus litteris transcripta 

raras accentuum notas exhibent. Ut archetypi anti- 

quitate ita librarii diligentia et integritate commen- 

datur codex Marcianus: nam etsi multa corrupta ille 

nobis tradiderit quae facili opera vel puer emendare 

polerat, tamen haec ipsa non minima eius laus est 
quod strenue propositum exemplum descripsit quaeque 

aut vitiata essent aut obscuriora viderentur, integra 
intactaque reliquit neque addita fere littera neque 

dempta: adeo ille suo iudicio diffidebat ut sicubi du- 
plicem in archetypo lectionem invenisset non alteram 
utram seligeret, sed utramque iuxta positam transcri- 

beret, velut IV p. 173a legitur ἀρτυσίλαοιεω i. e. 49- 
τυσέλαοι in "4orvoíAso correctum, XIII p. 598 f. habet 
codex ἡ δὲ Νέαιρα ἦν Στερατοκλεέδου ἐρωμένη Ξξενο- 
κλείδου, ubi Ξενοκλείδου aperta est nominis Z/rgero- 

xAs(üov correciio; sed huius rei plura exempla com- 

posui in Observ. crit. p. 4 sqq. Itaque codicis Marciani 

eliam corruptelae magni faciendae sunt, ut quo acrius 

traditae lectionis vestigiis insislas eo certiorem possis 

sperare medelam. — Emit ut videtur codicem Bessario 

cardinalis, cuius ex testamento a. 1472 cum ingenti 

reliqua librorum supellectile reipublicae Venetae lega- 

ius per multos annos dum bibliotheca Marciana con- 

deretur latuit ita ut ne Musuro quidem cum a. 1514 
editionem Aldinam pararet innotuerit. Praeclare igitur 
de Athenaei libris meritus est Ioannes Schweighaeuser, 

quod codicem a. 1798 Venetiis Parisios translatum tam- 
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quam primus detexit et cum per Godofredum filium 
diligenter excutiendum curasset primus iustas prae- 

stantissimi codicis laudes praedicavit: «quanto illum 
putas gaudio exsultaturum fuisse, si non filius, cuius 
laudabilem diligentiam legendi peritia non exaequa- 

bat, sed ipse codicem tractare potuisset et aestimare. 

Sehweighaeuseri operam suppleverunt et Cobetus, qui 
eum ipse codicem integrum legisset saepius emen- 

dandis comicorum potissimum reliquiis egregias ex illo 
excerptas lectiones adhibuit, et Dindorfius, qui in Phi- 
lologi volumine XXX p. 80sqq. nova multa, nec tamen 

omnia nec recte omnia, ex codice protulit additis etiam 
trium foliorum imaginibus ἃ losepho Mueller confe- 

etis; de libro XV praeterea rectius legendo optime me- 

ritus est Rudolfus Schoell Hermae IV p. 162 sqq. Mihi 
aulem Venetias profecto a. 1882 necessarium visum est 

denuo codicem adire, nec paenitet multum et operae 

οὐ temporis huic negotio impendisse. Contuli codicem 

quam poteram accuratissime ne minutissimis quidem 

erroribus vel scribendi distinguendive proprietatibus 
neglectis, sed nefas duxi quidquid in meum usum eno- 

tavi ea integra omnia in adnotatione critica legenti- 

bus proponere, taediosam magis quam utilem molem: 

neque enim video quid scire referat scriptum esse in 

eodice πολλὰ pro πολλά vel in irimeiris τὴν γαστέρα 
ἢ τὸν ὀμφαλόν pro τὴν γαστέρ᾽ ἢ τὸν ὀμφαλὸν vel 
τὰ ὀλύμπια pro τὠλύμπια. Salis esb in universum mo- 
nere accentuum spirituumque notas saepissime omissas 

esse et in poetarum versibus saepius scribi solere vo- 

cales elidendas quam omitti: sic ubi tamen prosodiae 

ratio dubia esse videbatur, aut codicis fidem secutus 
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sum aut hoc si fieri non potuit de dissensu monui, 
ilemque etiam elisionem sive neglectam male sive ad- 
missam notavi sicubi notatu dignam putabam. In 

orthographicis rebus spectatae codicis auctoritati quod 

eius fieri poterat oblemperavi: tradit ille formas unice 
veras permultas, quae licet partim titulorum testimo- 
nio confirmatae adhue sperni solent, velut Ὀρϑάννης, 
Σιληνός, Δίνων, Kowxoí, quamquam in his ipsis 
rebus etiam multo plerumque accuratiores sunt epi- 
lomae codices, quorum ope quae in Marciano libro 

saepissime leguntur barbara Κρατήτιος, Καλλιμάχιος, 
Ὑπερίδης, ἰαμβία, αἰσχροκερδία, πολυπώτης alia sem- 
per fere corrigi poterant. Haec necessario corrigenda 

fuisse ut quivis concedet, ita alia cur non correxerim 
mirabuntur multi; sed quod in alterius voluminis prae- 
fatiuncula monui, Athenaeum edo compilatorem, non 

scriptores poetasve ab illo compilatos. Herodotum 
Ionem Álemanem Alcaeum apertum est non ita scri- 

psisse ut codex verba eorum scripta tradidit, sed quid 

illi scripserint adeo dubium saepe est, ut ne Athenaeus 
quidem quid legerit semper sponderi possit. Quis 
porro spondebit ipsum Philemonem vel Posidippum 
non οὐϑείρ, μηϑείς sed οὐδείς, μηδείς, non γινώσκειν, 
γίνεσϑαι sed γιγνώσκειν, γίγνεσθαι, non δυεῖν sed 
δυοῖν scripsisse? quis auctor erit Átticos ubi spondeo 
pede opus esset αἰξέ,), ποιεῖ, ubi iambieo ἀεί, ποεῖ 
scripsisse, vel litteram paragogicam quae dicitur ante 
consonam omisisse, ante vocalem addidisse, vel τἄλλα 
seripsisse, non τὰ ἄλλα, οἱ τἀναγκαῖα, non τὰ ἀναγ- 
xata? haec itaque et similia multa integra qualia in 
codice scripla repperi talia edidi, nec veritus sum 
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praedito, cui iustae ab Aldo Manutio laudes tribuuntur 

πολλὰς μὲν μυριάδας διορϑώσαντι σφαλμάτων, πολ- 
λοὺς δὲ στίχους τῶν παρειδαγομένων, καταλογάδην 
πρότερον ἀναγινωσχομένους καὶ χύδην, εἰς τὴν προῦσ- 
ἤκουσαν τῆς ἐμμέτρου τάξεως εὐκρίνειαν ἀποκαταστή- 
σαντι. Correxit enim ille non solum quae vel tironibus 
emendatu essent facilia, sed etiam quae Casaubono 
digna putares permulta: quodsi multa idem iniuria 
lemptavit, multa aperte corrupta infeliciter tractavit, 

haec et si quae alia princeps ille Áthenaei editor com- 
misit, ego sane novissimus exprobrare non audeo. 

Ád exemplum Mareiano codice et antiquius et me- 
lius facta est totius operis EPITOME, qua qui usus sit 

ante Eustathium archiepiscopum "Thessalonicensem no- 
vimus neminem. Codices epitomae quamquam haud 

pauci extare videntur, tamen quoniam eos quos ipse 
excussi et Eustathiano exemplo!) et inter semet ipsos 
simillimos esse cognovi, nec novos conquirere neces- 

sarium putavi neque eos qui innotuerunt adire omnes, 
e quibus certe qui Casaubono usui fuerunt Hoesche- 
lianus et Levinianus nihil me movebant: selegi igitur 

qui optimi videbantur duos, Parisinum (C) et Lauren- 
tianum (E), priorem etiam ab Ioanne Sehweighaeusero 
diligentissime collatum, alterum a Dindorfio, qui pauca 

quaedam eius specimina attulit ad libri II p. 36, iure 
commendatum. Quos cum solita liberalitate alterum 

Parisinae bibliothecae praefecti Gryphiam, alterum 

1) Dindorfius teste Schweighaeusero libri XIV p. 621 f 
verba πολλὰ ἰδίως ὀνομάξοντες ab Eustathio p. 884, 21 ex- 
scripta in epitomae libro Parieino deesse adnotat: non inspexi 
hoc loco Parisinum, sed extant illa totidem litteris in codice 
Laurentiano. 
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Mediceae Argentoratum misissent, tamen cum tempus 
deficeret integrum utrumque legere et excerpere, quod 
quam arduum sit negotium οὐ molestum sciunt periti, 

non potui. Itaque necessitate coactus libros IV. V. VI. 
VII. VIII. IX. X cum solo Parisino, libros XI. XII. 
XIIL XIV. XV cum solo Laurentiano contuli: uni 
libro teriio utriusque variam lectionem  adscripsi, 

quo exemplo cum satis appareret quam inter se simi- 

les essent codices, non valde paenituit de ceteris unum 

lestem interrogasse pro duobus. In ea denique operis 

parte euius memoria cum in Marciano libro perierit 
unius epitomae auxilio redintegranda erat, libros dico 

primum et secundum, utrumque ut par esi codicem 

quam diligentissime poteram adhibui. — Codices C et 
E descripti uterque sunt ex exemplo ipsis consimili, 

magno compendiorum numero insigni eoque lectu diffi- 
cilimo: hine nata vitia auxerunt librarii indiligentius 
munere suo functi, variisque uterque modis et erra- 

verunt et iurbaverunt, ut neglegentia uter uirum 

superaverit diffieile dicas. Sed quod gravius est per 
primos duos libros in codice ΕἸ permulta male omissa 

sunt, e quibus quamquam nonnulla librarii culpa inter- 

cidisse patet (velut meae editionis p. 37, 5 — 10. 59, 
18 — 21. 81, 11. 12. 100, 9. 10. 124, 24— 125, 8. 1931, 
15—17), pleraque tamen aliam explicationem flagitant. 
Saepe enim quae in E desiderantur in C rubro colore 
in margine scripta sunt (velut meae edit. p. 21, 7—10. 
49, 7—11. 67, 23 alia multa), quod si ubique faetum 
essei, suspicarere E ex C ita descriptum esse ut libra- 
rius quidquid in margine exempli propositi invenisset 
neglegeret; sed cum multo saepius ea quae E omisit 
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codex C suo loco scripta habeat et in ipsa verborum 
continuitate, apparet aut ex eodem aut, quod proba- 

bilius est, ex duobus quidem sed inter se similibus 
exemplis descriptos esse: illic autem quae in mar- 
gine scripta fuerunt, ea librarius C partim inter Athe- 

naei verba recepit, partim in margine sicui scripta 

invenerat reliquit, E vero tamquam aliena omisit 
omnia uno loco excepto (ed. meae p. 34, 15. 16). Quae 
omnia cum nec spuria esse possint (sunt enim ad 
scriptoris sententiam plerumque necessaria) nec casu 
omissa (omnes enim sunt integrae sententiae), sequi- 
tur ut ab ipso olim epitomatore prima lectione ne- 

glecta, tum repetita excerpendi opera addita esse exi- 

slimemus: cuius rei etiam hoc argumentum est quod 
inde a libri II capite 54 additamentis margines carent, 
ut defervuisse manifestum 810 epitomatoris supplendi 

studium; neque alia ratione explicari potest quod per 

feliquos libros nulla iam id genus additamenta in epi- 
toma reperiuntur. 

De epitomae indole ac fide difficile est breviter 
disputare, nec facile certam eius sibi imaginem infor- 
maverit nisi qui totam perlegerit. Continuae alicuius 

narrationis summarium facere eis praetermissis quae 
non ad ipsum rerum ienorem pertinent, hoc simplex 
est nec multi iudicii negotium, impendio impeditius 
est iam vari argumenti opus quale est Athenaei ita 

in angustum cogere, nihil ut magnopere desideres: 

quod Athenaei epitomator nec voluit assequi neque est 

assecutus. Minime aequalis eius opera fuit: modo in- 
tegras transcripsit ex proposito exemplo paginas vix 

singulis verbis vel omissis vel mutatis, ita ut his locis 
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mam eam aevi Byzantini Homanensibus fabulis; ex 
Machonis vero chris paucissima servavit, Hermesia- 

nactis insigne carmen totum omisit, quae deinceps de 

puerorum et de hominum animaliumque amoribus se- 

cuntur, ea omnia ne aut suae aut legentium pudicitiae 

officereb. aut omisit aut absolvit quam brevissime. 

Studiose Ulpiani et Cynulei altercationes aucupabatur, 
quae ipsi sine dubio pariter atque Athenaeo facetae 

videbantur, cf. inprimis III c. 52 sqq., ubi ne perple- 

xam quidem Alexarchi epistulam neglexit (p. 98 e f); 

simul vero quae ilh de rariorum quorundam vocabu- 
lorum usu disceptabant et sibi et aliis utilia fore pu- 

lasse videtur. Nolo haec longius persequi, sed etiamsi 

minime aequabili constantia alia neglexisse alia as- 
sumpsisse epitomatorem reppereris, tamen hominem 

fere agnosces quales saecula illa ferre solebant. Athe- 

naeus vero si legere potuisset epitomen, vix ipse se 

cognossel: quos ambitiose ille in testimonium voca- 
verat scriptores innumeros, eorum epitomator nomina 

saepissime, librorum titulos fere semper sustulit; qua 
ille nimis quantum superbierat subtili dialogi disposi- 

tione, eam funditus delevit epitomator, ut ex epitoma 

eur dipnosophistae opus inscriptum sit vix divinari 
possi; quam magno eum labore ille invenerat con- 
linentlem diversissimarum rerum seriem et ordinem, 

lurbavit saepissime epitomator solutis disputationis 

vinculis quamvis artificiose nexis vel ordine ex libi- 
dine permutato, ut interdum quae modo praeteriri 

posse existimaverat mox cum paenituisset alio minime- 

que apto loco repeteret (cf. Hermae XXII p.328 adn). 
Denique, quod facile ignoscas homini alienum fundum 
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aranti, suscepti laboris taedio captus quo magis ad 

finem opus declinabat, eo magis festinabat, velut 

libri XIV cum priora (c. 1—33) satis diligenter ex- 
eerpsisset, insequentia omnia multis omissis quam 
brevissime concidit, nimis parato animo Masurii ipsius 

exemplum secutus, qui c. 34 ἐγὼ δέ, inquit, ἔχων ἔτι 
πολλὰ λέγειν περὶ μουσικῆς — καταπαύσω τὸ πολυ- 
λογεῦν, extremi vero libri perpauca omnino íranstulit 

: in epitomen. Eidem autem festinandi studio illud tri- 
buendum est quod quae obscurius impeditius insolen- 

Wus dicta viderentur ad vulgare dicendi genus deflexit, 

, memoriae vetustate corrupta aut praetermisit!) aut 
quod multo est insidiosius ita immutavit ut aliquo 
modo intellegi possent, cuius rei exempla composui 

in eommentatiuncula de Athenaei epitome HRostochii 

1883 edita p. 5sqq. Ex his omnibus cum facile col- 

ligi possit, quanta in adhibenda epitomae fide cau- 
tone opus sit, tum ex insigni bonarum lectionum 

numero, quas quaevis meae editionis pagina testatur, 
satis apparet quanta eius codicis unde epitome ducta 

est fuerit praestantia, quanta etiam in minutiis ortho- 

graphicis accuratio, nec si melius cognitam habuisset 

᾿ epitomen accidisset. Cobeto ut ad ipsum librum Mar- 
canum eam factam esse contenderet?). 

Longior pro huius praefationis angustiis fuisse 
videbor de epitome, sed eo accuratius de ea agendum 

1) praetermisit paucis exceptis Nicandri longum carmen 
IV p. 683, Philoxenei carminis difficillimi (XIV p. 643 et IV 
p.146) non nisi prima verba apposuit alteroqne loco morae 
Expatiens his verbis coepto destitit: καὶ ἄλλα τοιαῦτα ληρεῖ. 

2) idem error est Dindorfii Philol. XXX p. 79; recte ob- 
leutus est Cobeto Rudolfus Schoell Hermae IV p. 160 adn. 

o* 
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mihi esse putabam, quo minus plenam eius memoriam 

in adnotatione critica repetere volui. Quid servasset 

epitomator quidve omisissel nec poterat breviter signi- 
ficari nec operae videbatur pretium explicatius indicare, 

sed hoc moneo, sicubi Marciani libri lectionem attu- 

lerim, epitomen vero non commemorarim, ibi deficere 
epitomen. Minus superfluum fuerat forliasse quid 

mutasseb epitomator ubique adnotare, sed ne hoc 

quidem ut facerem a me impetrare potui: nimis multa 
enim sive temere sive ridicule mutata interpolata cor- 

rupta memoranda erant. taque neglexi epitomae 
lectionem, ubi de Marcianae scripturae veritate dubi- 
lari non poterat; sicubi dubitandi locus erat sive ali- 
quo modo memorabilis epitomae discrepantia videba- 
tur, chartae non peperci. 

Praeter Marcianum codicem et epitomen non solum 

eorum grammaticorum testimonia  circumspicienda 

fuerunt qui ipsum Athenaei opus compilaverunt, e 
quibus Suidas potissimum integris primis duobus libris 

usus quid rem adiuvare possit exposui Hermme XXII 
923 sqq., sed etiam omnium eorum auctorum, qui 
eisdem ex fontibus suas doctrinae copias repetierunt, 

e quibus Áelianum nomino, Plutarchum, Pamphilum 
Hesychianum, Etymologum magnum. Ex his igitur 
quae usui fore existimarem subnotavi, quamquam 

quin fugerint me etiam utilia vix dubito. 
Emendatricem manum qui Athenaeo praestiterint 

inutile est omnes enumerare, nee sane necesse est 

ISAACI CASAUBONI ingenium acumen doctrinam novis 
laudibus prosequi, cuius viri AÁnimadversionum in 

Athenaei dipnosophistas libri XV tantum seriptori 
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ipso codice emendatiorem exhibent, ex his omnibus 

certissima ratione effieitur, non ab ipso librario Mar- 

ciano facta esse sed ex antiquiore exemplo tirans- 

scripta, ef. Observat. erit. p. 8. In his etiam anti- 
quioris cuiusdam librorum divisionis indicia aperta 

extant, quae cum non omnia Schweighaeusero inno- 
iuerint (vide eius praef. p. XVI), ita ut recte de eis 
iudicare non posset, ego hoc loco integra proponam. 

ad libri III eap. 50: τῶν εἰς λ΄ τέλος τοῦ ε΄, ἀρχὴ 
τοῦ ς΄. 

ad libri IV initium: τῶν εἰς Δ΄ ἀρχὴ τοῦ ζ΄. 

ad libri IV eap. 40: τῶν εἰς λ΄ τέλος τοῦ ζ΄, ἀρχὴ 
τοῦ q. | 

post librum IV: τῶν εἰς λ΄ τέλος τοῦ η΄, ἀρχὴ τοῦ 9. 
libri V p. 201 b ad verba εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα κτλ᾽: 

τῶν εἰς À τέλος τοῦ 9', ἀρχὴ τοῦ δεκάτου. 
ad libri VI initium: τῶν εἰς Δ΄ ἀρχὴ τοῦ ια΄. 
ad libri VII initium: τῶν εἰς Δ΄ ἀρχὴ τοῦ ιγ΄. 
ad libri VII eap. 50: τῶν εἰς λ΄ τέλος τοῦ v, 

ἀρχὴ τοῦ δι΄. 
ad libri VIII initium: τῶν εἰς λ΄ ἀρχὴ τοῦ «ε΄. 
ad libri IX initium: τῶν εἰς λ΄ ἀρχὴ τοῦ ις΄. 
ad libri X initium: τῶν εἰς λ΄ ἀρχὴ τοῦ ιζ΄. 
Apparet librarium eulpandum esse quod non per 

omnes libros pari diligentia numerorum noias addi- 
deri: cum iam in medio libro sexto libri duodecimi 
notam adscribere neglexisset, inde ab decimo studium 

eius ita defervuit ut omnino omittere quae si habe- 

remus nobis magni essent momenüi, ill vero et 

obscura et inutila videri debebant. ^ Coniecerat 
Schweighaeuserus duplicem editionem ipsum parasse 
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Aihenaeum, priorem XXX, alteram XV librorum; sed 

sive formam tantummodo operis mutatam putas, male 

profecto bibliopolae commodo consuluisset scriptor 

— nam commodius venibant breviora quam ampliora 

volumina —, sive ad Varronianarum Imaginum exem- 
plum contractum statuis opus nimis copiosum quam 

ut vulgo placeret, certe Athenaeus ipse, qui non minus 

arüificiosa dialogi specie quam furtiva argumentorum 
copia gloriabatur, non is erat qui ut alis placeret 

omnem suae inventionis laudem in discrimen vocaret 
et malus mallet scriptor videri quam molestus. Sed 
de hac re nunc explicatius dicendum est. 

Testatur epitomator I p. 1 f dialogum instituisse 
Athenaeum ad Platonis similitudinem, et quae integra 

transcripsit prima dialogi verba sunt fere Phaedonis 
Platonici leviter ad rem deflexa; etiam Timocrates Athe- 

naei amicus ad Echecratem Platonis effictus est, quae 

causa fuit ut epitomator (I p. 1 a) ᾿Εχεκράτην errore 
scriberet pro Τιμοκράτην. Cuius dialogi vestigia in- 
dubitala cum per omnes libros pertineant, apparet 

Athenaeum quidquid tractandum sibi proposuisset inter 

singulos convivas partitum esse ita αὖ pro sua quis- 
que doctrina de philosophicis argumentis philosophi, 

de grammaticis et historicis grammatici, de medicis 

medici disputarenti: omnis autem ars in eo sita erat ut 

ei singulae orationes ei singulae disputationis partes 
aptis vinculis inter se conecterentur. Dialogi autem 

forma ne tum quidem mneglegitur, ubi quis amplas 

eommentationes continua oratione recitat, velut libro 

quinto per integra capita XXIV unus Masurius de 
Homericis deque Platonis Xenophontis Epicuri couvi- 
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viis inter se comparatis, denique de Antiochi Epipha- 

nis luxoriosis epulis disputat, quibus auditis reliqui 

admirantur et Antiochi insolentiam et Masurii elo- 
quentiam; tum hic pergit de Ptolemaei Philadelphi 

pompa, de Aegypti divitiis, de Philopatoris Hieronis- 
que navibus ingentibus, de philosophorum vita et 
ingenio narrare (c. 25— 063), ut tamen, ne lateret ora- 

lionis species, hine illinc compellaret audientes ἄνδρες 
φίλοι, ἄνδρες δαιτυμόνες sim.; tandem aliquando Ma- 
surium indefessum oratorem excipiunt alii (c. 64 sqq). 
Haec omnia quamvis a dialogi arte videantur aliena 
esse, tamen consulio Athenaeus ita instituisse putan- 
dus est, ut Platonici Socratis in Phaedone in Phaedro 
in Gorgia longiores orationes aemularetur. Eo magis 
miramur quod libro XII nullum ullius sermonis vesti- 
gium deprehenditur: erederes totum librum seorsim 
scriptum ad Timocratem (cf. p. 510 a. 551 a) poste- 
riore tempore dialogo insertum esse, nisi aliud doceret 

exordium. Ibi enim scriptor satius quidem esse ait 

acquiescere in eis quae adhuc disputata essent, sed 

ἐπεὶ πάνυ λιπαρῶς, inquit, ἡμᾶς ἀπαιτεῖς καὶ τὸν 
περὶ τῶν ἐπὶ τρυφῇ διαβοήτων γενομένων λόγον καὶ 
τῆς τούτων ἡδυπαϑείας ... sententia imperfecta est, 

supplenda fere hunc in modum ἄκουε δὴ ὅσα καὶ 
περὶ τούτων εἶπον oí Ósuxvocogicto(. Nihil in his 
est quo aliam huius libri quam reliquorum rationem 

esse voluisse scriptorem pateat, immo ipsam hane de 

luxuria disputationem promiserat exiremo libro XI, 

nec postulare Timocrates (λιπαρῶς ἀπαιτεῖν) alia po- 
lerab nisi ea ipsa quae dipnosophistae disseruissent. 

Jíasque suspicari possumus eliam huius libri dialogi- 
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gitur; lemmata ipsa MHAA, XYKA, KITPION similia non 
Athenaei sunt, qui dialogum scribit, non lexicum; 
doctae de malis disputationis initium capi a medico- 

rum testimoniis, hoc sine exemplo est: apparet inter- 

cepta quaedam esse non sane librarii culpa, sed eius 

qui consulto resecareti quae ipsi molesta viderentur 

hiatumque lemmate adiecto callide obtegeret. Tum de 
malorum generibus agitur: grammatici hoc est, non 

medici, sed quis grammaticorum medicos exceperit ne 
verbo quidem significatur. Sequitur de ostreis: loqui- 

tur aliquis convivarum (c. 30 in. εὑρίσκω), quis loqua- 
tur incompertum est, neque quis de suum trunculis 
(c. 4T) verba faciat sciremus nisi ex p. 107 ἃ appa- 

reret Cynuleum fecisse. Certum est haec omnia quae 
vituperanda erant non in ipsum Athenaeum conferri 
posse, sed alium aliquem hominem in culpa esse bre- 

vitatis magis quam elegantiae studiosum, nec minus 

certum est quaecunque simili coartandi studio turbata 
sunt fere omnia eidem homini tribuenda esse. Inprimis 

vero quid de libro XI omnium fere pessime truncato 
el de septimo, ubi perpauca supersunt dialogi vestigia, 

quamquam dialogum fuisse ipse indicat Athenaeus 

(τὴν περὶ ἰχϑύων γενομένην τοῖς δειπνοσοφισταῖς 
ἀδολεσχίαν p. 330 be, cf. etiam p. 217 be ἀπομνημο- 
νεύσω δέ σοι κτλ), de his igitur poculorum vel 
piscium catalogis quid iudicandum sit nemo iam am- 
biget. Totum opus mihi enarrandum erit, si quomodo 
aliena manu Athenaei ars et diligentia elusa sit sin- 
gilatim persequi velim, sed unum prae ceteris locum 

afferam. Libri III p. 126 d narrat Athenaeus Timo- 

crati, Áemilianum memorasse Hippolochi Macedonis 
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ad Lynceum Samium epistulam; Timocrates rogat 
amicum enarret sibi integram epistulam, paret ro- 

ganti Athenaeus (IV c. 1— 5), quo facto adiectis 
aliquot comieorum testimoniis (c. 6—12) redit ad 
dipnosophistarum cenam his verbis (c. 18): 4vrixóv 
Óà δεῖπνον οὐκ ἀχαρίτως διαγράφει Μάτρων, ἄνδρες 
φίλοι. ὁ Πλούταρχος ἔφη --- non sane Athenaeus fuit 

qui hoc modo orationem ad Plutarchi sermonem ira- 

duceret: periit totum repetiti dialogi exordium. 

His aecedit quod quae ex aliis scriptoribus com- 

pilata recitant convivae, ea saepe tam inconcinne 

dicta, iia coartata et multilata sunt, ut omnino cur 

recitata sint non intellegi aut «quid agatur vix per- 

Spici possit: velut libri IV p. 138 e longam habes 

Polemonis de Lacedaemoniorum copide explicationem, 

quae pertinet usque ad c. 16 extr. Omnia igitur haec 
suo nomine Polemonem dixisse putares: at offendunt 

verba (p. 138 f) τοὺς ἐκ τῆς ἡμεδαπῆς ἀφικνουμένους, 
ubi non possunt nisi homines Lacedaemonii significari. 
Attulerat Polemo seriptorum Lacedaemoniorum verba 

ipsa, ex illoÜrum numero unus aliquis loquitur, cuius 

nomen de medio sublatum frustra quaeres. Notavi 

haec eisque similia permulta in commentario critico, 
ubi si perpenderis quam crebro turbatam vel con- 

iraciam orationem esse signifieaverim, non poteris 
haec omnia librariis quamvis protervis tribuere: ut 
dicam breviter, non librarios criminor sed epitomato- 

rem, non integrum in codice Marciano Athenaei opus 
habemus sed epitomatum. 

Verum hoe esse facile intellegent qui quamvis 
dissidenti animo Dipnosophistarum sermones attente 
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perlegerint, sed addo novum argumentum. Prima 

totius Athenael operis verba integra nobis servata 

sunt I c. ὃ: δραματουργεῖ δὲ τὸν διάλογον ὁ 494- 
veiog ξήλῳ Πλατωνικῷ᾽" οὕτως γοῦν ἄρχεται᾽ “αὐτός, 
ὦ ᾿4ϑήναιε, μετειληφὼς τῆς καλῆς ἐκείνης συνουσίας 
— ἢ παρ᾽ ἄλλου τινὸς ἡμᾶς ἀναπυνϑάνεσϑαι δεῖ: 
eadem fere haec sunt & quibus Platonis Phaedo in- 

cipit, αὖ de vero Athenaei exordio dubitari omnino 
non possit. Itaque quae antecedunt duo capita, quae 
prooemii nomine appellabo, Áthenaei non sunt, nec 

quemquam qui quidem legerit fugere hoc potest: ex- 

ponitur de Athenaeo scriptore, de Larensio liberalis- 

simo ac doctissimo cenae domino, de multiplici operis 

argumento, de convivarum aliquot ingenio et moribus. 
Haec cum Athenaeus scribere non potuerit, fortasse 

illum dixeris praefatum esse qui decimo vel undecimo 

saeculo epitomen confecit: de quo nune videndum. 
Enumerantur (c. 2) dipnosophistae non omnes quidem, 

sed nobilissimi fere, Larensius Masurius Plutarchus 

Leonidas Aemilianus Zoilus Pontianus Democritus 
Philadelphus Cynuleus Ulpianus Daphnus Galenus 

Rufinus Alcides: desunt Magnus (qui loquitur III 
p. 19a et saepius) Dionysocles (loquitur p. 96d. 116 d) 
Varus (loquitur p. 118 d) Palamedes (loquitur p. 379 a), 
deest etiam Myrtilus (loquitur p. 83a et saepius), qui 
omnes praeter Myrlilum raro sermonem adiuvant. Eo 
magis mirum quod Rufinus medicus Nicaeensis com- 

memoratur, cuius nomen in ipso dialogo, quantum 
quidem eius superest, frustra quaeres.  Epitomator 
igitur si Rufini notitiam habuit, Rufinum necesse est 

aut in primo aut in secundo libro, ubi saepius medi- 
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cis disserendi locus fuit, commemoratum fuisse, quos 
libros ille integros legerat. Haec ratio quamquam eo 
nomine displicet quod epitomator cum suae epitomae 

prooemium praeponeret vix Rufinum nominaturus erat, 
euius in ipsa epitoma nec vola nec vestigium, tamen 
concedendum est ita fieri potuisse. Sed dipnosophista- 

rum non solum nomina enumerantur, verum mores 
quoque et ingenia in prooemio adumbrantur, quae 
neque ipse de suo comminisci epitomator neque ex 

eo quem nos habemus Athenaeo petere potuit omnia. 
Itaque etiam illa quae de Ulpiano Tyrio, de Theodoro 
eynico Cynuleo cognomine, de Galeno medico, de 
Masurio iure consulto narrantur, haec omnia conicias 

ex primis duobus libris sumpta esse. At αὖ taceam 
nullam causam cogitari posse cur epitomator illa ex 

ipsis libris resecta in prooemium transtulerit, ut 
laceam eum qui Larensii laudationem amplissimam 
eo loco quo posuerat Athenaeus (p. 2b) servavit, vix 
eiusdem laudationis summam in prooemio iteraturum 

fuisse, non recte conicitur Athenaeum in ipso operis 
exordio omnes dialogi personas deseripsisse: Masurii 

cerle ingenium collaudavit ille libri XIV p. 623e 
Μασούριος ὁ πάντα ἄριστος καὶ σοφός — xal γὰρ 
νόμων ἐξηγητὴς οὐδενὸς δεύτερος καὶ περὶ μουσικὴν 

διατρίβων ἀεί" ἄπτεται γὰρ καὶ τῶν ὀργάνων — ἔφη 
xtÀ'. Haee si quis noverit Athenaei largum et verbo- 
sum dicendi genus et nimis pauca esse sentiet et 
parum concinne dicta: multo plura olim fuisse testis 
est prooemii scriptor, cuius: verba paullo accuratius 

perpendenda sunt (c. 2): Μασούριος νόμων ἐξηγη- 
τὴς καὶ πάσης παιδείας οὐ παρέργως ἐπιμέλειαν ποιού- 
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μενος» μόνος ποιητής, ἀνὴρ καὶ κατὰ τὴν ἄλλην παι- 
δείαν οὐδενὸς δεύτερος καὶ τὴν ἐγκύκλιον οὐ παρ- 
ἕργως ἐξηλωκώς" ἕκαστον γὰρ ὧν ἐπεδείκνυτο ὡς 
μόνον τοῦτο ἠσκηκὼς ἐφαίνετο" τοιαύτῃ πολυμαϑείᾳ 
ἐκ παίδων συνετράφη᾽ ἰάμβων δ᾽ ἦν ποιητὴς οὐδενὸς 
δεύτερος, φησί, τῶν μετ᾽ Aoy(Aoyov ποιητῶν. Credunt 
duos homines laudari, Masurium iure consultum et 

Monum s. Monium (v. adn. crit.) poetam, sed mirum 
est ipsum Móvog s. Móviog nomen, mirum quod viri 
tam docti, quamquam multa argumenta illius ingenio 

apta tractantur, nulli tamen sermones, nulla memoria 

superest, mirum deinde quod eisdem ex parte quibus 

Masurius laudibus praedicatur, mirum denique quod 
Masurium, quem facile doctissimum convivarum finxit 
Athenaeus, paucis verbis prooemiator absolvit, Moni 

vero laudes larga manu effundit. Persuasum mihi est 

Monum s. Monium vel, quod facile conicias, Modium 

nullum fuisse, sed omnia illa licet turbata ad unum 

Masurium perlinere, qui si musicus fuit (XIV 623 e), 
facile etiam poeta esse poterat et poeta quidem iam- 

bographus, Árchilochi aemulus, nec videtur casui tri- 

buendum quod ex Archilocheis, cum longe plurima 

incertum sit quis convivarum attulerit, quattuor frag- 

menta ab ipso Masurio citantur (V 180 e. XIV 627 c. 
628a. XV 688c). Hanc igitur Masurii laudationem 
non e primo secundove libro integriore sumpsit pro- 

oemii scriptor, sed ex libro XIV, quem qualem Athe- 
naeus scripserat talem nobis traditum esse falso credi- 

deramus. Pleniorem autem qui habuit librum XIV, ei 
eliam reliqui libri praesto fuerunt pleniores — nam 
pariter omnes mala manu attrectatos esse negari ne- 
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quii —, qui totum habuit Athenaeum nobis pleniorem, 
is non fuit epitomator ille saeculi fere XI, qui quidem 

eodice usus est Marciano libro consimili, non certe 

pleniore. Ergo prooemium scripsit tertius aliquis me- 
dius inter Athenaei et eius qui epitomen confecit aetatem. 

Prooemii autem scribendi consilium nemo facile capere 
potuit nisi totius operis vel editor vel diasceuasta, qui 
cum pleniore Athenaeo ipse usus esset alus legendi 

operam compendii facturus multa vel sustulit vel in 
angustum coegit, quaedam vero quae scitu legentibus 
digna esse putabat ex ipso opere decerpta breviter 
in prooemio proposuit. Probabile autem est quidquid 
turbarum per totos Athenaei libros factum esse vidi- 

mus sive coniracia sive mutata pristina scriptoris 

oratione, ea omnia uni ei eidem homini tribuenda 
esse: non potest igitur alio nomine appellari nisi 
epitomator. 

Multo certius multoque apertius de huius hominis 
opera dici poterit, ubi de Athenaei auctoribus quae- 
situm erit, ei confecta res esset, si recte Perizonius 
ab Aeliano, si recte Petrus Victorius a Macrobio Athe- 
naei copias expilatas dixisset: neque enim Aelianus 
nec Macrobius, quamvis magnus eorum cum Athenaeo 

eonsensus sit, omnia sua ex eo quem nos habemus 
Athenaeo haurire potuerunt. Sed de Aeliano magno 
opere vereor ne erraverit Perizonius, Macrobium Athe- 
naeo usum esse negavit Georgius Wissova (de Macrobii 
Saturn. fontibus p. 49 sqq.), cuius tamen argumenta 
facile, ni fallor, refutari poterunt. Athenaei enim 
convivium ante oculos fuisse Macrobio docet universa 
Saturnaliorum forma, docet ratio et dispositio dialogi 
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simillima, docet argumentorum in tanta varietate tanta 

similitudo. Conveniunt apud utrumque viri complures: 
varia doctrina insignes ipsaque ex cena materiam 

repetunt de piscibus pomisve disputandi, de luxoriosis 
priorum temporum epulis, de clarorum virorum vel 

mulierum lepide et acute dictis, de vasibus potoriis. 
Etiam minutiora quaedam eadem sunt apud Athe- . 
naeum atque Macrobium, velut de iusto convivarum 
numero Athenaeus Archestrati testimonio usus p. 4e, 

Macrobius ad Varronis auctoritatem dixit 1 1, 12. 

Gravius etiam illud est quod cum Athenaeus (V 
p. 188bc) Xenophontis convivium cum Menelai apud 
Homerum repotiis componat ita ut Homerum prae- 
ferat, Macrobius (II 1, 2—6, ubi etiam Homericum 
convivium breviter significatur) Praetextali convivas 
longe praeponit eis qui in Platonis symposio fuerunt; 
causam iudicii uterque eandem profert hano, 

Athenaeus: Macrobius: 

sub illorum supercilio — 
non defwi qw wsaliriam 

ὁ δὲ Σωκράτης τίνος 
χάριν τῶν αὐλητρίδων 
ἀνεχόμενος καὶ τοῦ ὀρχου- 
μένου παιδὸς καὶ κιϑαρί- 
fovrog, ἔτι δὲ καὶ τῆς 
κυβιστώσης γυναικὸς ἀπρε- 
πῶς τὸ μύρον ἀπείπατο; 

entromiltii ροίογοί, «t puella 
ez industria supra naturam 

mollior canora dulcedine et 

saltationis lubrico exerceret 
inlecebris phalosophantes. 

Estne hoc planum Macrobium, qui cum Platonem 

sibi castigare videretur Xenophontis convivium vitu- 

perabat, Athenaei verba male intellecta transscripsisse? 

Dabo tertium exemplum. Herodici Cratetei libro πρὸς 
τὸν Φιλοσωκράτην usus Athenaeus (cf. C. Schmidt, 
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de Herod. Crat. Elbing 1886 p. VIIT) graviter in Pla- 
tonem invehitur (XI 505 f), quod ille eos homines in 
sermonem commiserit, qui ne eiusdem quidem saeculi 

fuerint: eisdem utitur Macrobius (I 1, 5) veniam 
impeiraturus, si uni vel alteri ex illis quos coetus 

coegerit matura aetas posterior saeculo Praetextati 
fuerit. Vide ipsa verba 

Athenaei: 

Παρμενίδῃ μὲν yàg ἐλ- 
ϑεῖν εἰς λόγους τὸν τοῦ 
Πλάτωνος Σωκράτην μό- 
λις ἡ ἡλικία συγχωρεῖ, οὐχ 
ὡς καὶ τοιούτους εἰπεῖν 

4j ἀκοῦσαι λόγους... ἀλλὰ 
μην οὐ δύνανται Πάραλος 
καὶ Ξάνϑιππος ol Περι- 
κλέους υἱοὶ [τελευτήσαντες 
τῷ λοιμῷ] Πρωταγόρᾳ δια- 

λέγεσϑαι ὅτε δεύτερον 
ἐπεδήμησε ταῖς ᾿4ϑήναις, 
of {πολλοῖς ἔτεσι πρότε- 
ρον τελευτήσαντες (τῷ 
λοιμῷ ἢ. 

Macrobii: 

Socrale ita. Parmenides 
antiquior, ut hwius pueritia 
vir ilius adprehenderit. se- 

nectutem, οἱ tamen | inter 

$llos de rebus ardwis dispu- 

tatur ... Paralus vero et 

Xanthippus, quibus Pericles 
paler fwit, cum Protagora 
apud Platonem | disserunt 

secundo | adventu — Athenis 

moranie, quos multo ante 

infamis — ila — pestilentia 

Atheniensis absumpsit. 

Haec quae apud Athenaeum cum alis multis arte 

conexa sunt Macrobius, qui quasi praeteriens sublegit, 

non potest non petiisse ex Athenaeo. Plura afferre 

vix opus erit, sed unum praeterea commemorabo ut 
mihi videtur invictum argumentum: assumpsit Macro- 
bius non ea solum quae aliunde petierat Athenaeus, 

ἢ) verba corrupta restitui non certa sed probabili ratione. 

ATHEXAEUS I. e 
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sed etiam ea quae suopte ille ingenio commentus erat. 
Invitatis apud Macrobium supervenit Euangelus (I 7, 2) 
homo 'amarulenta dicacitate et. lingua. proterva mordaci 

procax ac securus offensarum quas sine delectu cari vel 

Qon amici àn se passim verbis odia serentibus provocabat, 

cuius ingenii multa sane per sermonis decursum edit 
specimina. Neminem opinor fugiet hunc hominem 
eisdem coloribus depinxisse Macrobium, quibus Athe- 

naeus Cynuleum cynicum, nec casu forlasse factum 

est duod una cum Euangelo Cynulei simulacro intrat 

Horus eynicus. Eti quod etiam apertius est, Vettium 
Praetextatum cenae dominum Macrobius (I 7, 17) finxit 
Sacrorum omnium unice conscium fecitque dispulantem 
eum profuse de Saturni fabulis sacris templis: non 
potest dubitari, quin exemplo fuerit Macrobio Laren- 
sius, quem Athenaeus et ipsum cenae dominum finxit 
dixitque eum (p. 2c) ἔμπειρον εἶναι ἱερουργιῶν τῶν 

νομισϑεισῶν ὑπό τε τοῦ τῆς πόλεως ἐπωνύμου ἹΡωμύ- 
λου καὶ Πομπιλίου Νουμᾶ et deinceps καϑεστάμενον 
ἐπὶ τῶν ἱερῶν εἶναι καὶ ϑυσιῶν ὑπὸ τοῦ πάντα ἀρίστου 
βασιλέως Μάρκου καὶ μὴ ἔλαττον τῶν πατρίων τὰ 
τῶν Ελλήνων μεταχειρίξεσϑαι. 

His praemunitis eum Macrobii locum adeo, quo 
Athenaeum ille ita exscripsit ut vel ea quae plura 
habet ab Athenaeo mutuatum esse pateat. Agit libri 
V c. 21 de graecis poculorum nominibus apud Vergi- 
lium, de carchesiis cymbiis cantharis scyphis, et 

graecorum auctorum testimonia colligit eadem atque 
Athenaeus et eodem plerumque ordine proponit. Non 

exscribam quae eisdem paene verbis uterque rettulit, 

sed quid discrepent potius notabo. Velut de carchesio 
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ipsius nomimis figura. indicat, dimmutive a, cymba dicla, 

quod ei apud Graecos οἱ apud nos ab 4llis trahentes na- 

vigi genus esl. ac sane animadverti ego apud Grae- 

cos mulia poculorum genera a re navali cognominata — 

ut haec cymba, pocula procera ac navibus similia. 

Bene haec procedunt, nec dubium est quin sic fere 
haec olim scripta reliquerit Athenaeus. À cymbio 
Macrobius duce Áthenaeo (481 6) ad cissybium exspa- 
tiatus integriora ex parte servavit quam quae apud 
Athenaeum leguntur p. 476f. De cantharo ex multis. 
quae apposuit Áthenaeus testimoniis (p. 478 d —474 e) 

unum Menandri repetiit Macrobius idque cum tribus 
versibus minutum tum totidem vocabulis auctum. Qui 

accuratius rem  perpenderit perspiciet opinor, non 

Athenaeum tria ila vocabula omississe, sed epito- 

matorem. 

Extremo loco Macrobius de scypho disputaturus 
nihil fere de ipso hoc poculo affert, multa vero de 

Hercule multibibo heroe, profectus scilicet ab Athe- 

naei verbis (p. 500a), qui scypho primum Herculem 
usum esse affirmat. Quo ex capite non tam illud ap- 

paret, pleniorem Athenaeum Macrobio ad manum fuisse, 

quam egregie hoc confirmatur, quidquid ille de car- 

chesio cymbio cantharo protulit omnia ex Athenaeo 
sumpta esse. Videmus enim hominem studiosissime 

in Dipnosophistarum libris versatum, e quibus non 

solum quae iuxta posita sunt commode exscribere, sed 

eliam quae magnis intervallis distant diligenter in 
unum colligere didicit. Omnia enim quae de Hercule 
narrat bibaci ab Athenaeo mutuatus est, Ephippi 

rersus ex libri X p. 442 d, contra ex libro XI Cyh- 





XXXVIII PRAEFATIO 

εἰληφυῖα μῆκος, οὐ sexto: ἐπεὶ δὲ εἰς (xavov μῆκος 
προὔβη τὰ τῶν ἀπομνημονευϑέντων, αὐτοῦ καταπαύ- 
σομεν τὸν λόγον, et octavo: οὐκ ἀνάρμοστον δὲ καὶ 
τούτου τοῦ συγγράμματος τέλος εἰληφότος, ἑταῖρε Τι- 
μόκρατες, αὐτοῦ καταπαύσω τὸν λόγον. Sed Athenaeus 
non eorum quos nos habemus, sed quos ipse diviserat 

librorum idoneam amplitudinem (ἱκανὸν μῆκος) signi- 
ficat, ut libri quarti non totius sed dimidiati fere (1. e. 
inde a capite 40, si fides est lemmati) circuitum ido- 
neum aestimaverit. Prior huius libri pars (usque ad 
c. 40) Meinekianae editionis paginas XLVI, altera XLV 
occupai; octavi autem libri, qui non ex duobus coaluit, 
sed unus integri operis liber XV fuit, apud Meinekium 
paginae sunt LXIII, quem librum, eum multo plura 
dialogi ab Athenaeo instituti vestigia servaverit, ap- 
paret integrum magis esse amplitudinemque eius pro- 

pius ad ipsius Áthenaei numeros accedere. Enumerat 
Birtius (Buchwesen p. 311) librum octavum inter eos 
qui cireiter MMCCC versus habeant, quibus si addi- 
deris quae epitomator omisit, ÀAthenaeus fortasse MMD 
scripserat: libri quarti pars altera i. e. Athenaei liber 

octavus, ut obiter numeros computem, versus habet 

MDCC; itaque si libro XIV (nunc VIIT) parem fuisse 
sumas, epitomatoris culpa desunt fere versus DCCC. 
Sed haec quam sint incerla omnia neminem fugiet. 

Epitome quo tempore facta sit satis accurate de- 

finiri potest. Macrobium enim quoniam videmus tri- 
ginta Athenaei libris integris usum esse, probabile est 

epitoma illum uti nondum potuisse: quod si próbaveris, 

saeculo quinto ineunte epitome recentior est; quae vero 
in 6tephani Ethnicis ex Dipnosophists exseripta haben- 
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vero negamus, sexto vel septimo saeculo epitoma tri- 

buenda est. Epitomator ile quomodo munus suum 

adminisiraverit parum constat, sed non nimis modeste 

eum egisse docet opus ipsum, quod ita mutilatum, 

perturbatum, fortasse etiam interpolatum Athenaeus 

ipse edidisse credi nequit: idem ille epitomator pro- 

oemium praemisit, quod cum in Marciano codice una 

cum primis duobus libris perierit, non nisi alteri epi- 

tomatori, saeculi X vel XI homini, acceptum referimus, 

et ipsum tam lacunis quam corruptelis deformatum. 

Superest ut indicem quae in volumine secundo 
corrigenda esse cognoverim: VI p. 230c quae de 
Alexidis verbis adnotavi falsa sunt; civis ille πτωχα- 
λάξων est Pompeianus Philadelphensis coll. III p. 97 f. 
— ibid. p. 2833 b recipere fortasse debui Casauboni 

coniecturam τῶν λιτῶν καὶ ἀπερίττων. — ibid. litt. d 
καὶ τά ys πάλαι coniecit B(lassius) li. Centralbl. 1887 
p. 1040.) — ib. p. 254 ἃ pro Κρατεύᾳ in Marciano 
libro χρατείαι scriptum est, quod eo minus debebam 

neglegere quod ubique aut Κρατείας aut quod idem 

est Κρατίας fabulae nomen traditur, nusquam vero 

Κρατεύας: restituendum igitur Κρατείας ubique. — 
ibid. p. 96 meae edit. in adnotatione verba ἱπλέοι AC: 
corr. Di' errore e pag. 91 repetita delenda sunt. — 

VII p. 276 d non recte conieci φέλτατοι, παντί: legen- 
dum φέλτατε, [τῷ] παντί. — VII p. 308 f scriptoris 

2) idem recte monuit p. 232 e pro Aixuaío» scribendum 
fuisse ᾿Δλκμέων, recte p. 286 f χαρέεες pro χαρέης restituit, recte 
denique p. 286 à λέῃ formam ferri posse negavit; quae prae- 
terea aut nova protulit aut vetera retractavit, ea usui mihi 
non fuerunt, 
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nomen non Φιλότιμος est sed Φυλότιμος, quod ubique 
restituendum. — VII p.314 ἃ fort. scribendum ἀπο- 
σοβήσεις γὰρ πολλοὺς τῶν ὠνουμένων καὶ προσεστη- 
κότων τοῦτο ποιῶν, ἀναγχάσεις δὲ τὸ σοὶ δοκοῦν λα- 
βεῖν αὐτός. --- VII p. 816 ὃ lege ov ὃὲ χελλαρέην, ot 
ὃὲ ὀνέσκον coll III p. 118 c. — ibid. p. 824 b lege 
ἰχϑὺς ἐώνηταί τις. — ibid. p. 329 à xal ἐν ἄλλῳ δὲ 
μέρει coniecit O. Schneider Callim. II p. 15. — VIII 
p. 360 c cf. Usener altgriech. Versbau p. 82. — IX p. 369c 
Κράτης ἐν Ἥρωσιν coni. Meineke. — ibid. p. 369 e et 
911a rectissime Εὐθύδημος pro Εὔδημος restituit 
Schoenemann de lexicographis p. 106 adn. 4. — ibid. 
p. 818 Ὁ legendum proponit Wilamowitz ἀλεκτρυόνας 
δὲ xal ἀλεκτορίδας τοὺς ἄρρενας, τῶν ἀρχαίων [δὲ] 
τὸ ὄρνις καὶ ἀρσενικῶς καὶ ϑηλυκῶς λεγόντων (xal) 
ἐπ᾿ ἄλλων ὀρνέων, οὐ [περὶ] τούτου (praestat οὐκ ἐπὶ 
τούτου) τοῦ εἰδικοῦ κτλ. — X p. 444 ἃ lege Κόμων 
καὶ Ροδοφῶν et paullo post ὁ Κόμων (scriptum fuit 
utrubique Κόμμων); Κόμων Rhodius in Loewii in- 
seript. sculptor. n. 184. 

Seribebam Argentorati 
mense Septembri a. h. s. LXXXVII. 
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οἰκονομία μίμημα τῆς τοῦ δείπνου πολυτελείας καὶ ἡ 
τῆς βίβλου διασκευὴ τῆς ἐν τῷ δείπνῳ παρασκευῆς. 

τοιοῦτον Ó ϑαυμαστὸς οὗτος τοῦ λόγου οἰκονόμος 

᾿4ϑήναιος ἥδιστον λογόδειπνον εἰσηγεῖται κρείττων τε 
αὐτὸς ἑαυτοῦ γινόμενος, ὥσπερ oí ᾿4ϑήνησι ῥήτορες, 
ὑπὸ τῆς ἐν τῷ λέγειν ϑερμότητος πρὸς τὰ ἑπόμενα 
τῆς βίβλου βαϑμηδὸν ὑπεράλλεται. 

2. οἱ δ᾽ ἐν τῷ δείπνῳ δῆϑεν ἐπιδημήσαντες δει- 
πνοσοφισταὶ ἦσαν Μανσούριος, νόμων ἐξηγητὴς καὶ 
πάσης παιδείας οὐ παρέργως ἐπιμέλειαν ποιούμενος, 
μόνος ποιητής. ἀνὴρ καὶ κατὰ τὴν ἄλλην παιδείαν 
οὐδενὸς δεύτερος καὶ τὴν ἐγκύκλιον οὐ παρέργως ἐξη- 
λωκώς" ἕκαστον γὰρ ὧν ἐπεδείκνυτο ὡς μόνον τοῦτο 
ἠσκηκὼς ἐφαίνετο, τοιαύτῃ πολυμαϑείᾳ ἐκ παίδων 
δυνετράφη᾽ ἰάμβων δὲ ἦν ποιητὴς οὐδενὸς δεύτερος, 
φησί, τῶν μετ᾽ ᾿Αρχίλοχον ποιητῶν. παρῆν δὲ καὶ 
Πλούταρχος καὶ Δεωνίδης ὁ Ἠλεῖος καὶ Αἰμιλιανὸς 
ὁ ΜΜαυρούσιος καὶ Ζωίλος, γραμματικῶν οἷ χαριέστα- 
τοι. φιλοσόφων δὲ παρῆσαν Ποντιανὸς καὶ Ζημόκρι- 
τος οἱ Νικομηδεῖς, πολυμαϑείᾳ πάντας ὑπερηκοντι- 
κότες, Φιλάδελφός τε ὃ Πτολεμαεύς, ἀνὴρ οὐ μόνον 
ἐν φιλοσόφῳ ϑεωρίᾳ τεϑραμμένος, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν 
ἄλλον βίον ἐξητασμένος. τῶν δὲ κυνικῶν εἷς ἦν ὃν 
Κύνουλκον καλεῖ" ᾧ οὐ μόνον ᾿δύο κύνες ἀργοὶ εἴ- 

ποντο᾽ (B 1), ὡς τῷ Τηλεμάχῳ ἐκκλησιάξοντι, ἀλλὰ 
τῶν ᾿Ακταίωνος πολὺ πλείονες. ῥητόρων τε ἦν ἄγυρις 

2 δείπνῳ K: λόγῳ CE 6 fori. πρὸς τὰ ἀεὶ ἑπόμενα 
9 ΜΜασσούριος Vl 271b, alibi Μάασούριος 11 μόνιος E μόνος 
C: Monius vel Modius poeta nullus fuit; pertinent haec omnia 
licet turbata ad unum Masurium, quem hominem finxit scriptor 
4d Masurii Sabini similitudinem, cf. XIV 623 e 16 ποιητὴν" 
C δὲ xo C: δὲ E 

e 
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τῶν κυνικῶν xcv οὐδὲν ἀπολειπομένη᾽ ὧν κατέτρεχε 
μετὰ καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι τι ἐφθέγγοντο Οἰλπιανὸς 
ὁ Τύριος, ὃς διὰ τὰς συνεχεῖς ξητήσεις, ἃς ἀνὰ πᾶσαν 
ὥραν ποιεῖται ἐν ταῖς ἀγυιαῖς, περιπάτοις, βιβλιοπω- e 

5 λείοις. βαλανείοις, ἔσχεν ὄνομα τοῦ κυρίου διασημό- 
τερον Κειτούκειτος. οὗτος ὁ ἀνὴρ νόμον εἰχενζἴδιονν 
μηδενὸς ἀποτρώγειν πρὶν εἰπεῖν “κεῖται ἢ οὐ κεῖται: 
οἷον εἰ κεῖται ὥρα ἐπὶ τοῦ τῆς ἡμέρας μορέου, (si ὁ 
μέϑυσος ἐπὶ ἀνδρός.) εἰ ἡ μήτρα κεῖται ἐπὶ τοῦ ἐδω- 

10 δίμου βρώματος. εἰ σύαγρος κεῖται τὸ σύνϑετον ἐπὶ 
τοῦ συός. ἰατρῶν δὲ παρῆσαν ΖΔάφνος ᾿Εφέσιος. ἱερὸς 
τὴν τέχνην καὶ κατὰ τὰ 5975, τῶν ᾿Αἀκαδημαικῶν λόγων 
οὐ παρέργως ἁπτόμενος, Γαληνός τε ὁ Περγαμηνός, 
ὃς τοσαῦτ᾽ ἐχδέδωκε συγγράμματα φιλόσοφά τὸ καὶ 

15 ἰατρικὰ ὡς πάντας ὑπερβαλεῖν τοὺς πρὸ αὐτοῦ, καὶ f 

κατὰ τὴν ἑρμηνείαν οὐδενὸς ὧν τῶν ἀρχαίων ἀδυνα- 
τώτερος, Povgivóg ve ὁ Νικαεύς. μουσικὸς δὲ παρῆν 
᾿Δλχεέδης ὃ ᾿4λεξανδρεύς. καὶ ἦν ὁ κατάλογος οὗτος 
στρατιωτικός, φησί (p. 4e), μᾶλλον ἢ συμποτικός. 

ἢ 8. δραματουργεῖ δὲ τὸν διάλογον ὁ ̓ ἀϑήναιος ξήλῳ 
Πλατωνικῷ (cf. Plat. Phaed. init) οὕτως γοῦν ἄρχεται" 

“αὐτός, ὦ ̓ 4ϑήναιε, μετειληφὼς τῆς καλῆς ἐκείνης 2 
συνουσίας τῶν νῦν ἐπικληϑέντων δειπνοσοφιστῶν, ἥτις 
ἀνὰ τὴν πόλιν πολυθρύλητος ἐγένετο, ἢ παρ᾽ ἄλλου 

$3 
36 μαϑὼν τοῖς ἑταίροις διεξήεις᾽; “αὐτός, ὦ Τιμόκρατες, 

1 ἀπολειπόμενος CE: corr. Mus κατέτρεχον C 4. ὅ βιβλιο- 
πώλοις (-πόλοις C) CE: corr. Mus 6 ἴδιον add. Suid s. 
δειπνοσοφισταί οὗ Κειτούκειτοςρ 8. 9 suppl. Suid 9.10 ἐπὶ 
τῶν ἐδωδίμων βρωμάτων CE: corr. Suid — 12 velut καὶ κα- 
ϑαρὸς (vel ἀγαϑὸς) τὰ 707, cf. CIG 6826 94 πολυϑούλλτν 
tg ΟΕ 25 ἑτέροις CE: corr. Cas 

4 de 
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μετασχών". “ἄρ᾽ οὖν ἐθελήσεις καὶ ἡμῖν τῶν καλῶν 
ἐπικυλικίων λόγων μεταδοῦναι --- 

τρὶς δ᾽ ἀπομαξαμένοισι ϑεοὶ διδόασιν ἄμεινον, 
b ὥς πού φησιν ὁ Κυρηναῖος ποιητής (Eratosth. fr. 81 

Hil) — ἢ παρ᾽ ἄλλου τινὸς ἡμᾶς ἀναπυνθάνεσϑαι δεῖ: 6 

4. εἶτα εἰσβάλλει μετ᾽ ὀλίγον εἰς τὸν τοῦ Μαρην- 
σίου ἔπαινον καὶ λέγει" ὃς ὑπὸ φιλοτιμίας πολλοὺς 

τῶν ἀπὸ παιδείας συναϑροίξων οὐ μόνον τοῖς ἄλλοις 

ἀλλὰ καὶ λόγοις εἴστία, τὰ μὲν προβάλλων τῶν ἀξίων 
ξητήσεως, τὰ δὲ ἀνευρίσκων, οὐκ ἀβασανίστως οὐδ᾽ 
ἐκ τοῦ παρατυχόντος τὰς ξητήσεις ποιούμενος, ἀλλ᾽ 
ὡς ἔνι μάλιστα μετὰ κριτικῆς τινος καὶ Σωκρατικῆς 

ἐπιστήμης, ὡς πάντας ϑαυμάξειν τῶν ξητήσεων τὴν 
e τήρησιν. λέγει δ᾽ αὐτὸν καὶ καϑεσταμένον ἐπὶ τῶν 
ἱερῶν εἶναι καὶ ϑυσιῶν ὑπὸ τοῦ πάντα ἀρίστου βασι- 15 
λέως Μάρκου καὶ μὴ ἔλαττον τῶν πατρίων τὰ τῶν 
Ἑλλήνων μεταχειρίξεσϑαι. καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ ᾿άστε- 
ροπαῖόν τινα, ἐπ᾽ ἴσης ἀμφοτέρων τῶν φωνῶν προι- 
στάμενον. λέγει δ᾽ αὐτὸν καὶ ἔμπειρον εἶναι ἱερουργιῶν 
τῶν νομισϑεισῶν ὑπό τε τοῦ τῆς πόλεως ἐπωνύμου 30 
Ῥωμύλου καὶ Πομπιλίου Νουμᾶ καὶ ἐπιστήμονα νό- 
μῶν πολιτικῶν. πάντα δὲ ταῦτα μόνον ἐξευρεῖν ἐκ 

ἃ παλαιῶν ψηφισμάτων καὶ δογμάτων τηρήσεως, ἔτι δὲ 
8 νόμων συναγωγῆς οὖς ἔτι διδάσκουσιν, ὡς τὰ Πιν- 
δάρου (0» κωμῳδιοποιὸς Εὔπολίς φησιν ἤδη κατα- 95 
σεσιγασμένα ὑπὸ τῆς τῶν πολλῶν ἀφιλοκαλίας (fr. 866 K). 
ἦν δέ, φησί, καὶ βιβλίων κτῆσις αὐτῷ ἀρχαίων ᾿Ελλη- 

μι 0 

8 ἀποδεξαμένοισι CE, sed in C superscr. μα 8 μόνον 
Cas: μόνοις C 11 περιτυχόντος E, ut fere semper περί pro 
παρά, quod amplius non notabo 21 πομπηίου CE: corr. 
AMus 24 συναγωγὴν E οὖς οὐκέτι Καὶ 26 0 add. Mus 

26. 26 κατωσεσιγασμένων CE: corr. Schw 
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νικῶν τοσαύτη ὡς ὑπερβάλλειν πάντας τοὺς ἐπὶ συνα- 

γωγῇ τεϑαυμασμένους, Πολυχράτην τε τὸν Σάμιον 
καὶ Πεισίστρατον τὸν 4üqvaíov τυραννήσαντα Εὐ- 
χλείϑην vs τὸν καὶ αὐτὸν ᾿4ϑηναῖον καὶ Νικοκράτην 

5 τὸν Κύπριον ἔτι τε τοὺς Περγάμου βασιλέας Εὐρι- 
πίδην τε τὸν ποιητὴν ᾿Δριστοτέλην τε τὸν φιλόσοφον 
(xal Θεόφραστον» καὶ τὸν τὰ τούτων διατηρήσαντα 
βιβλία Νηλέα" παρ᾽ οὗ πάντα, φησί, πριάμενος ὃ ἧμε- b 
ϑαπὸς βασιλεὺς Πτολεμαῖος, Φιλάδελφος δὲ ἐπίκλην, 

10 μετὰ τῶν ᾿4ϑήνηϑεν καὶ τῶν ἀπὸ PóOov εἰς τὴν κα- 
λὴν ᾿Δ4λεξάνδρειαν μετήγαγε. διόπερ ἐκεῖνα τῶν 4v- 
τιφάνους ἐρεῖ τις εἰς αὐτόν (II 194 K) 

ἀεὶ δὲ πρὸς Μούδαισι καὶ λόγοις πάρει. 
ὅπου (τι σοφίας ἔργον ἐξετάξεται. — 

15 ἀγλαίξεται δὲ xal 
μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ" 
οἷα παίζομεν φίλαν 
ἄνδρες ἀμφὶ ϑαμὰ τράπεζαν, 

χατὰ τὸν Θηβαῖον μελοποιόν (Pind, ΟἹ 14). καὶ ἐπὶ ὁ 

80 τὰς ἑστιάσεις δὲ παρακαλῶν πατρίδα, φησί, τὴν 'Pa- 
μην πᾶσιν ἀποφαίνει. τίς γὰρ τὰ οἴκοι ποϑεῖ τούτῳ 
ξυνὼν ἀναπεπταμένην ἔχοντι τοῖς φίλοις τὴν οἰκίαν; 
κατὰ γὰρ τὸν κωμφῳδιοποιὸν ᾿4πολλόδωρον (IV 466 M)* 

εἰς οἰκίαν ὅταν τις εἰσέῃ φίλου, 

36 ἔστιν ϑεωρεῖν, Νικοφῶν, τὴν τοῦ φίλου 
εὔνοιαν εὐθὺς εἰσιόντα τὰς ϑύρας. 

ὃ ϑυρωρὸς ἱλαρὸς πρῶτόν ἐστιν, ἡ κίων 

1 τοὺς om. E 7 suppl. Wilam 14 τι add. Mein 
16 μουσικῆς E 17. 18 gà ἄνδρες CE 21 πᾶσαν CE: 
eorr. E superscr 91. 22 τίς γὰρ — τὴν οἰκίαν fuerunt co- 
mici poetae versus 21 ποϑῆ C 22 ἔχοντα ΟἿ: corr. Wos 
93 τὸν xoxo» C 
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μετασχών". '&g' οὖν ἐθελήσεις καὶ ἡμῖν τῶν καλῶν 
ἐπικυλικίων λόγων μεταδοῦναι — 

τρὶς δ᾽ ἀπομαξαμένοισι ϑεοὶ διδόασιν ἄμεινον, 
b ὥς πού φησιν ὃ Κυρηναῖος ποιητής (Eratosth. fr. 81 

Hil) --- ἢ παρ᾽ ἄλλου τινὸς ἡμᾶς ἀναπυνθάνεσϑαι δεῖ;᾽ 
4. εἶτα εἰσβάλλει μετ᾽ ὀλίγον εἰς τὸν τοῦ Aagqv- 

σίου ἔπαινον καὶ λέγει" ὃς ὑπὸ φιλοτιμίας πολλοὺς 
τῶν ἀπὸ παιδείας συναϑροίξων οὐ μόνον τοῖς ἄλλοις 
ἀλλὰ καὶ λόγοις εἱστία, τὰ μὲν προβάλλων τῶν ἀξίων 
ξητήσεως, τὰ δὲ ἀνευρίσκων, οὐκ ἀβασανίστως οὐδ᾽ 
ἐκ τοῦ παρατυχόντος τὰς ξητήσεις ποιούμενος, ἀλλ᾽ 

ὡς ἔνι μάλιστα μετὰ κριτικῆς τινος καὶ Σωκρατικῆς 
ἐπιστήμης, ὡς πάντας ϑαυμάξειν τῶν ξητήσεων τὴν 

c τήρησιν. λέγει δ᾽ αὐτὸν καὶ καϑεσταμένον ἐπὶ τῶν 
ἱερῶν εἶναι καὶ θυσιῶν ὑπὸ τοῦ πάντα ἀρίστου βασι- 
λέως Μάρκου καὶ μὴ ἔλαττον τῶν πατρίων τὰ τῶν 
Ἑλλήνων μεταχειρίξεσϑαι. καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ ᾽άστε- 
ροπαῖόν τινα, ἐπ᾽ ἴσης ἀμφοτέρων τῶν φωνῶν προι- 
στάμενον. λέγει δ᾽ αὐτὸν καὶ ἔμπειρον εἷναι ἱερουργιῶν 
τῶν νομισϑεισῶν ὑπό vs τοῦ τῆς πόλεως ἐπωνύμου 
Ῥωμύλου καὶ Πομπιλίου Νουμᾶ καὶ ἐπιστήμονα νό- 
μῶν πολιτικῶν. πάντα δὲ ταῦτα μόνον ἐξευρεῖν ἐκ 

ἃ παλαιῶν ψηφισμάτων καὶ δογμάτων τηρήσεως, ἔτι δὲ 
8 νόμων συναγωγῆς οὖς ἔτι διδάσκουσιν, ὡς τὰ Πιν- 
δάρου (ὃ) κωμῳδιοποιὸς Εὔπολίς φησιν ἤδη κατα- 
σεσιγασμένα ὑπὸ τῆς τῶν πολλῶν ἀφιλοκαλίας (fr. 866 K). 
ἦν δέ, φησί, καὶ βιβλίων κτῆσις αὐτῷ ἀρχαίων ᾿Ελλη- 

8 ἀποδεξαμένοισι CE, sed in C superscr. ue 8 μόνον 
Cas: μόνοις C 11 περιτυχόντος E, ut fere semper περί pro 
παρά, quod amplius non notabo 21 πομπηίου CE: corr. 
Mus 24 συναγωγὴν E οὖς οὐκέτι Καὶ 26 ὁ add. Mus 
25. 26 κατασεσιγασμένων CE: corr. Schw 

e 

μά e 
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ἢ τοῦ δύνασϑαι παραβοηϑεῖν τοῖς φίλοις 
σπείρειν τε καρπὸν Χάριτος, ἡδίστης ϑεῶν; 

δ τοῦ μὲν πιεῖν γὰρ καὶ φαγεῖν τὰς ἡδονὰς 
ἔχομεν ὁμοίας᾽ οὐδὲ τοῖς λαμπροῖσι γὰρ 

b δείπνοις τὸ πεινῆν παύεται, 
᾿ἦΔντιφάνης φησίν (II 111 K). 

ὅτε Ξενοχράτης ὃ Χαλκηδόνιος καὶ Σπεύσιππος 
ὁ ᾿Δἀχαδημαιχὸς καὶ ᾿Δριστοτέλης βασιλικοὺς νόμους 

ἔγραψε. 
100 ἀλλὰ μὴν καὶ ὃ ᾿Αἀκραγαντῖνος Τελλίας, φιλόξενος 4 

ὧν καὶ πάντας πολυωρῶν, πεντακοσίοις ἱππεῦσιν ἐκ 
Γέλας ποτὲ καταλύσασιν ὡς αὐτὸν χειμῶνος ὥρα ἔδω- 

| κεν ἑκάστῳ χιτῶνα καὶ ἱμάτιον. 
6. ὁ τρεχέδειπνος, φησί, σοφιστής. 

1. Κλέαρχός φησι (FHG Π 808) Χάρμον τὸν Zvga- 
κούσιον εὐτρεπίσϑαι στιχίδια καὶ παροιμίας εἰς ἕκα- 

| στον τῶν ἐν τοῖς δείπνοις παρατιϑεμένων᾽ εἰς μὲν τὸν 
ἰχϑύν᾽" 
ἥκω λιπὼν 4iyatov ἁλμυρὸν βάϑος (Eur. Tro. 1), 

20 εἰς δὲ τοὺς κήρυκας" 

χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι (Δ 884), 
εἰς δὲ τὴν χορδήν᾽ | 

ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιές (Eur. Andr. 448), | b 

εἰς δὲ τὴν ὠνθυλευμένην τευϑίδα" 
480. σοφή, σοφὴ σύ (Eur. Andr. 245), 

εἰς δὲ τὸ ἐν τοῖς ἐψητοῖς ὡραῖον᾽ 

8 καὶ τοῦ φαγεῖν CE, sed in E τοῦ supra vers 4 οὐχὶ 
δὲ τοῖς λαμπροῖς CE: corr. Καὶ 7—9 om. E 8 ovpxoti- 

| κοὺς νόμους Schw coll. V 186 b, sed cf. Bergk fünf Abhdl. p.67 
; 10 Γελλίας Diod. 18, 88 11 πυλωρῶν CE: corr. TuorneWos 
' 11. 19 ἐκ 7Ζέϊαρ Mus: & ἀγέλας CE 
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οὐκ ἀπ᾽ ἐμοῦ σκεδάσεις ὄχλον, 
εἰς δὲ τὴν ἀποδεδαρμένην ἔγχελυν" 

οὐ προκαλυπτομένα βοστρυχώδεα (Eur. Phoen. 1485). 
τοιούτους πολλούς φησι τῷ “αρηνσίου παρεῖναι δεί- 
πνῷ, ὥσπερ συμβολὰς κομίξοντας τὰ ἀπὸ τῶν στρω- ὅ 
ματοδέσμων γράμματα. φησὶ δὲ καὶ ὅτι ὁ Χάρμος 
εἰς ἕκαστον τῶν παρατιϑεμένων ἔχων τι πρόχειρον, 

ὁ ὡς προείρηται (litt. a), ἐδόκει τοῖς Μεσσηνίοις πεπαι- 

δευμένος εἶναι, ὡς καὶ Καλλιφάνης ὁ τοῦ Παραβρύ- 
κοντος κληϑεὶς ἀρχὰς ποιημάτων πολλῶν (xal λόγων 10 
ἐχγραψάμενος ἀνειλήφει μέχρι τριῶν καὶ τεσσάρων 
στίχων, πολυμαϑείας δόξαν προσποιούμενος. 

πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι διὰ στόματος εἶχον τὰς ἐν 
τῷ Σικελικῷ μυραίνας, τὰς πλωτὰς ἐγχέλεις, τῶν Παχυ- 

νικῶν ϑύννων τὰς ἠτριαίας, τοὺς ἐν Μήλῳ ἐρέφους, 15 
τοὺς ἐν Σκιάϑῳ κεστρέας" καὶ τῶν ἀδόξων δὲ τὰς 

Πελωφρίδας κόγχας, τὰς ἐκ Διπάρας μαινίδας, τὴν Mav- 

ἃ τινικὴν γογγυλίδα, τὰς ἐκ Θηβῶν βουνιάδας καὶ τὰ 

παρ᾽ ᾿Δσκραίοις τεῦτλα. 
Κλεάνϑης δὲ ὃ Ταραντῖνος, ὥς φησι Κλέαρχος 20 

(FHG II 809), πάντα παρὰ τοὺς πότους ἔμμετρα ἔλεγε, 
καὶ Πάμφιλος δὲ 0 Σικελός, ὡς ταῦτα" ᾿ἔγχει πιεῖν 
μον καὶ τὸ πέρδικος σκέλος. ᾿ἀμίδα δότω τις ἢ πλα- 
κοῦντα τις δότω. 

τὸν βίον, φησίν, εὐσταϑεῖς, οὐκ ἐγχειρογάστορες. 536 

1 cf. Diog. L. II 117 4 λαρινσίου. E λαρίνσου C 066 
Χάρμος E: Χάρμος C 8 ἐδόκει C: ἔβη E 10 καὶ 1o- 
yov add. Suid 8. Καλλιφάνης, ubi haec: καὶ λόγων συγγε- 
γραμμένων ἄχρι τριῶν ἢ τεσσ. στ. ἀπαγγέλλων ποῖ. ὃ. προσε- 
ποιξῖτο 14 πλυτὰς ἐγχέλις C 14. 16 παχυνῶν E 
15 9vyvov C 16 Σκιάϑῳ Gesner ex Clem. Al. paed. II 1, 3: 

ezuci?o CE 



EK TOT A 9 

tyvoydOovg ψηφισμάτων φέροντες,᾽ "4giovogdvqg 
φησίν (fr. 211 K). 

T. ὅτι dog éGvQauvog ὃ Συφακούσιος ἢ Γελῷος ἐν 
τῇ ὡς Χρύσιππος ἐπιγράφει Γαστρονομίᾳ, ὡς δὲ 4υγ- e 

ὃ κεὺς καὶ Καλλίμαχος ἩΗδυπαϑείᾳ, ὡς δὲ Κλέαρχος 
Δειπνολογίᾳ, ὡς δ᾽ ἄλλοι Ὀψοποιίᾳ --- ἐπικὸν δὲ τὸ 
ποίημα, οὗ ἡ ἀρχή (fr. 1 Ribb)' 

ἱστορίης ἐπίδειγμα ποιούμενος ᾿Ελλάδι πάσῃ — 
φησί (fr. 61 B) 

1᾽ πρὸς δὲ μιᾷ πάντας δειπνεῖν ἁβρόδαιτι τραπέξῃ. 
ἔστωσαν δ᾽ ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρες οἱ ξυνάπαντες 

ἢ τῶν πέντε ys μὴ πλείους" ἤδη γὰρ ἂν εἴη 
μισϑοφόρων ἁρπαξιβίων σκηνὴ στρατιωτῶν. 

ἀγνοεῖ δ᾽ ὅτι οἱ ἐν τῷ Πλάτωνος συσσιτίῳ ὀκτὼ καὶ 
15 εἴχοσι ἦσαν. 

οὗτοι δὲ (qoc? τὰ δεῖπνα τῶν ἐν τῇ πόλει f 
ἀφορῶσιν (asl) xal πέτονται δεξιῶς 
ἐπὶ ταῦτ᾽ ἄκλητοι, 

Δντιφάνης φησί (Il 115 K), καὶ ἐπάγει" 
40 οὺς ἔδει 

τὸν δῆμον ἐκ κοινοῦ τρέφειν, ἀεί 9' ὅπερ b 
Ὀλυμπίασί φασι ταῖς μυίαις ποιεῖν, 
βοῦν τοῖς ἀκλήτοις προκατακόπτειν πανταχοῦ. — 

8. τὰ μὲν ϑέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι, 
Ὁ φησὶν ὃ Συρακούσιος ποιητής (Theocr. XI 68)" οὐχ 

ἅμα μὲν οὖν πάντα παρασκευάξεσϑαι δυνατόν, λέγε- 
σϑαι δὲ ῥάδιον. 

4. b λυγγεὺς CE 6 Κλέαρχος ὃ Σολεὺς Suid s. 495- 
γαιος οὐ Χάρμοςε lis :&£o(C 14 ἐντοῦ E συμποσίῳ Svid 
15 ἦσαν δαιτυμόνες Suid, convivarum numerum nemodum ex- 
pedivit — 16.17 suppl. Mein 19 συνάγει — 20.291 οὖς bw wov- 
νοῦ ἔδει τρέφει» τὸν Üjnov: corr. K 21 ὅπερ Ὠοῦτ: ὥσπερ OY 



10 EK TOT 4 

ὅτι δείπνων ἀναγραφὰς πεποίηνται ἄλλοι τε καὶ 
Τιμαχίδας ὃ Ῥόδιος δι’ ἐπῶν ἐν ἔνδεκα βιβλίοις ἢ 
καὶ πλείοσι καὶ ΝΝουμήνιος (ὃ) Ἡρακλεώτης, ὁ Διεύ- 

b χους τοῦ ἰατροῦ μαϑητής, καὶ Ματρέας ὃ Πιταναῖος 
o παρῳδὸς καὶ ᾿ηγήμων ὁ Θάσιος ὃ ἐπικληϑεὶς Φακῆ, 5 
ὃν τῇ ἀρχαίᾳ κωμῳδίᾳ τινὲς ἐντάττουσιν. 

ὅτι ᾿Αρτεμίδωρος ὃ ἹΨευδαριστοφάνειος ὀψαρτυτι- 
κὰς λέξεις συνήγαγε. τοῦ Φιλοξένου δὲ τοῦ “ευκα- 
δίου Δείπνου Πλάτων ὁ κωμῳδιοποιὸς μέμνηται 
(I 646 K)' 1( 

ἐγὼ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐν vij ἐρημίᾳ 
τουτὶ διελϑεῖν βούλομαι τὸ βιβλίον 
πρὸς ἐμαυτόν. B. ἐστὶ δ᾽, ἀντιβολῶ σε, τοῦτο τί; 
A. Φιλοξένου καινή τις ὀψαρτυσία. 

5 B. ἐπίδειξον αὐτὴν ἥτις ἔστ᾽. 4. ἄκουε δή. 1 
“ἄρξομαι ἐκ βολβοῖο, τελευτήσω δ᾽ ἐπὶ ϑύννον.ἢ 
B. ἐπὶ ϑύννον; οὐκοῦν [τῆς τελευτῆς] πολυ 

α κράτιστον ἐνταυϑὶ τετάχϑαι τάξεως. 
A. "βολβοὺς μὲν σποδιᾷ δαμάσας καταχύσματι δεύσας 

10 ὡς πλείστους διάτρωγε᾽ τὸ γὰρ δέμας ἀνέρος ὀρϑοῖ. x 
καὶ τάδε μὲν δὴ ταῦτα᾽ ϑαλάσσης δ᾽ ἐς τέκν᾽ ἄνειμι.᾽ 

εἶτα μετὰ μικρόν᾽ | 
οὐδὲ λοπὰς κακόν ἐστιν ἀτὰρ τὸ τάγηνον ἄμεινον, 
οἶμαι. 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 2i 

8 ὃ add. Wilam 4 Maroéag Suid: μητρέας E μετρέας 
C. Μάτρων Schw 7. 8 ὅτι — συνήγαγε om. E 11 ἐγὼ 
γὰρ Bergk — 15 ἐστέ CE 16 éx Cas: δ᾽ ἐκ CE 17 glos- 
sam del. Mein, qui supplebat οὐκοῦν δεινὸν ἦν τὸ παρὰ πολὺ 
«tA. 18 ἐνταυϑὶ Di: ἐνταῦϑα CE 20 ἀνέρος ὀρθοῖ Di: 

pou d CE, cui C addit ἡ ψωλὴ δέμας ἐστί 24 οἶμαι 
el Di 
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ὀρφὼν αἰολέαν συνόδοντά τε χκαρχαρίαν τε 
16 μὴ τέμνειν, μή σοι νέμεσις ϑεόϑεν καταπνεύσῃ., 

ἀλλ᾽ ὅλον ὀπτήσας παράϑες᾽ πολλὸν γὰρ ἄμεινον. ἃ 
πουλύποδος πλεκχτὴ δ᾽, ἂν πιλήσῃς κατὰ καιρόν, 

8 ἐφϑὴ τῆς ὀπτῆς, ἣν ἡ μείζων, πολὺ κρείττων" 
ἣν ὀπταὶ δὲ δύ᾽ o6 , ἑφϑῇ κλαίειν ἀγορεύω. 

δοτρίγλη δ᾽ οὐκ ἐϑέλει νεύρων ἐπιήρανος εἶναι" 
παρϑένου ᾿Δρτέμιδος γὰρ ἔφυ xal στύματα μισεῖ. 
σκορπίος αὖ — Β. παίσειέγέσου τὸν πρωκτὸν ὑπελϑών. 

199. ἀπὸ τούτου τοῦ Φιλοξένου καὶ Φιλοξένειοί τινες 

πλαχοῦντες ὠνομάσθησαν. περὶ τούτου Χρύσιππός ὁ 
φησιν᾽ “ἐγὼ κατέχω τινὰ ὀψοφάγον ἐπὶ τοσοῦτον éx- 
πεπτωχότα τοῦ μὴ ἐντρέπεσϑαι τοὺς πλησίον ἐπὶ τοῖς 
γινομένοις ὥστε φανερῶς ἐν τοῖς βαλανείοις τήν τε 

16 χεῖρα συνεϑίέζξζειν πρὸς τὰ ϑερμὰ καϑιέντα εἰς ὕδωρ 
ϑερμὸν καὶ τὸ στόμα ἀναγαργαριξόμενον ϑερμῷ, ὅπως 
δηλονότι ἐν τοῖς ϑερμοῖς δυσκίνητος ἧ. ἔφασαν γὰρ 
αὐτὸν καὶ τοὺς ὀψοποιοῦντας ὑποποιεῖσϑαι, ἵνα ϑερ- 

μότατα παρατιϑῶσι καὶ μόνος καταναλίσκῃ αὐτὸς τῶν f 
r λοιπῶν συνακολουθεῖν μὴ δυναμένων. τὰ δ᾽ αὐτὰ 

καὶ περὶ τοῦ Κυϑηρίου Φιλοξένου ἴστοροῦσι καὶ ᾽4ρ- 
χύτου καὶ ἄλλων πλειόνων, ὧν τις παρὰ Κρωβύλῳ 
τῷ κωμικῷ φησιν (IV 568 M) 

ἐγὼ δὲ πρὸς τὰ ϑερμὰ ταῦϑ᾽ ὑπερβολῇ 
L τοὺς δαχτύλους δήπουϑεν Ἰδαίους ἔχω 

καὶ τὸν λάρυγγ᾽ ἥδιστα πυριῶ τεμαχίοις. 
Β. κάμινος, οὐκ ἄνϑρωπος. 

4 πολύποδος CE ἂν ἐπιλήψῃ CE: corr. Mein. 6 ὦσιν 
CE 17 fort. δυσνίκητος 18. 19 ὡς ϑερμότατα Wilam 
?1 κηϑυρίου C κυθησίν E — 26 φαρυγγ᾽ Sod &. Τιμαγχίδας 
et ópogayie xor ΟΕ τεμαχείοις CO vsüuaglows Y 
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Κλέαρχος δέ φησι (FHG II 809) Φιλόξενον προλουό- 

μενον (ἐν τῇ πατρίδι κἀν ἄλλαις πόλεσι» περιέρχε- 
σϑαι τὰς οἰκίας, ἀκολουϑούντων αὐτῷ παίδων [καὶ] 
φερόντων ἔλαιον οἷνον γάρον ὄξος καὶ ἄλλα ἡδύ- 
σματα᾽ ἔπειτα εἰσιόντα εἰς τὰς ἀλλοτρίας οἰκίας τὰ 

ἑψόμενα τοῖς ἄλλοις ἀρτύειν ἐμβάλλοντα ὧν ἐστι 
χρεία, κἀϑ᾽ οὕτως (εἰς ἑαυτὸν» κύψαντα εὐωχεῖσθαι. 
οὗτος εἰς Ἔφεσον καταπλεύσας εὑρὼν τὴν ὀψοπώλιδα 

κενὴν ἐπύϑετο τὴν αἰτίαν᾽ καὶ μαϑὼν ὅτι πᾶν εἰς 
γάμους συνηγόρασται λουσάμενος παρῆν ἄκλητος ὡς 
τὸν νυμφίον. καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον ἄσας ὑμέναιον, 
οὗ ἡ ἀρχὴ Γάμε ϑεῶν λαμπρότατε᾽ (1614 B5, πάν- 
τας ἐψυχαγώγησεν᾽ ἦν δὲ διϑυραμβοποιός. καὶ ὁ νυμ- 
φίος ᾿Φιλόξενε, εἶπε, καὶ αὔριον ὧδε δειπνήσεις"" 
καὶ ὁ Φιλόξενος “ἂν ὄψον, ἔφη, μὴ πωλῇ vic. 

10. Θεόφιλος δέ φησιν (FHG IV 616) “οὐχ ὥσπερ 
Φιλόξενον τὸν ᾿Ἐρύξιδος" ἐκεῖνος γάρ, ὡς ἔοικεν, ἐπι- 

μεμφόμενος τὴν φύσιν εἰς τὴν ἀπόλαυσιν ηὔξατό 
ποτε γεράνου τὴν φάρυγγα σχεῖν᾽ ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
ἵππον ὕλως ἢ βοῦν ἢ κάμηλον ἢ ἐλέφαντα δεῖ σπου- 
δάξειν γενέσϑαι. οὕτω γὰρ καὶ αἱ ἐπιϑυμίαι καὶ αἵ 
ἡδοναὶ πολλῷ μείξους καὶ σφοδρότεραι' πρὸς γὰρ τὰς 
δυνάμεις ποιοῦνται τὰς ἀπολαύσεις" Κλέαρχος δὲ 
Μελάνϑιόν φησι (FHG II 809) τοῦτ᾽ εὔξασϑαι λέγων" 
“Τιϑωνοῦ Μελάνϑιος ἔοικε βουλεύσασϑαι βέλτιον. ὃ 

2 suppl. Suid s. Φιλόξενος 8 καὶ om. Suid 6 ὧν 
ν Suid 7 καθ᾽ Suid: εἶθ᾽ CE εἰς ἑαυτὸν κύψαντα Suid: 

ἀνακάμψαντα CE 8 ὀψοπώλην CE ὀψόπωλιν Suid: corr. K 
14 δειπνήσεις Suid: δειπνεῖς CE 16 Θεόφραστος Wilam 
19 γεράνου τράχηλον ἔχειν, ἵν᾽ ἐπὶ πολὺν χρόνον καταπένων 
ζδγτως Suid, cf.infra litt. c 21 γὰρ καὶ E: yap C 922 ποῖ- 

“222 CE: corr. Mus 

K 
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ϑεῖσαν πρεσβυτέραν οὖσαν εἰδέναι πάντα σαφῶς ἃ 

βούλεται μαϑεῖν. τὸν οὖν Διονύσιον γελάσαντα ἀπο- 
στεῖλαι αὐτῷ τὴν τρῖγλαν τὴν παρακειμένην αὐτῷ. 
συνεμέϑυε δὲ τῷ Φιλοξένῳ ἡδέως ὃ Διονύσιος. ἐπεὶ 
δὲ τὴν ἐρωμένην Γαλάτειαν ἐρωράϑη διαφϑείρων, εἰς 5 
τὰς λατομίας ἐνεβλήϑη' ἐν αἷς ποιῶν τὸν Κύκλωπα 
συνέϑηκε τὸν μῦϑον εἰς τὸ περὶ αὑτὸν γενόμενον 
πάϑος, τὸν μὲν Διονύσιον Κύκλωπα ὑποστησάμενος, 
τὴν δ᾽ αὐλητρίδα Γαλάτειαν, ἑαυτὸν δ᾽ Ὀδυσσέα 
(III 609 B*). 

12. ἐγένετο δὲ κατὰ τοὺς Τιβερίου χρόνους ἀνήρ 
τις ᾿Απίκιος, πλουσιώτατος τρυφητής, ἀφ᾽ οὗ πλακούν- 
τῶν γένη πολλὰ ᾿Απίκια ὀνομάξεται. οὗτος ἱκανὰς 
μυριάδας καταναλώσας εἰς τὴν γαστέρα ἐν Μιντούρ- 

ναις (πόλις δὲ Καμπανίας) διέτριβε τὰ πλεῖστα καρί- 

b δας ἐσθίων πολυτελεῖς, αἵ γίνονται αὐτόϑι ὑπέρ γε 
τὰς ἐν Σμύρνῃ μέγισται καὶ τοὺς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 
ἀστακούς. ἀκούσας (ovv) καὶ κατὰ Λιβύην γένεσϑαι 
ὑπερμεγέϑεις ἐξέπλευσεν οὐδ᾽ ἀναμείνας μίαν ἡμέραν. 
καὶ πολλὰ κακοπαϑήσας κατὰ τὸν πλοῦν ὡς πλησίον 
ἧκε τῶν τόπων πρὶν ἐξορμῆσαι τῆς νεὼς (πολλὴ δ᾽ 
ἐγεγόνει παρὰ Δέβυσι φήμη τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ), προσ- 
πλεύσαντες ἁλιεῖς προσήνεγκαν αὐτῷ τὰς καλλίστας 

καρίδας. ὃ δ᾽ ἰδὼν ἐπύϑετο εἰ μείξους ἔχουσιν" εἰ- 
πόντων δὲ μὴ γένεσϑαι ὧν ἤνεγκαν, ὑπομνησϑεὶς 

c τῶν ἐν Μιντούρναις ἐκέλευσε τῷ κυβερνήτῃ τὴν αὖ- 

8 τρέγλην E 13 fort. 4zouava 14 μυριάδας ἀργυρίου 
Suid s. v. Mzíxiog et Κιντούροις 14, (δ ἐν Κιντούροις τῆς 
Γαλατίας Suid 1ὅ πόλει δὲ C 16 ὑπέρ τε Di — 17 fort. 
4"rey/srag, nisi praestat μεγάλαι 18 ov» &dd. Suid 234 ἀκαρέ- 
dug CE: corr. Cas μὴ μείξους Pors 

10 
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τὴν ὁδὸν ἐπὶ Ἰταλίαν ἀναπλεῖν μηδὲ προσπελάσαντι 

τῇ γῇ. 
᾿Δριστόξενος δ᾽ ὁ Κυρηναῖος φιλόσοφος, ὁ ὄντως 

μετελθὼν τὴν πάτριον φιλοσοφίαν, ἀφ᾽ οὗ καὶ κωλήν 
δ τις καλεῖται ᾿Δριστόξενος ἰδίως σκευαξόμενος, ὑπὸ τῆς 

ἀνυπερβλήτου τρυφῆς καὶ τὰς ἐν τῷ κήπῳ γινομένας 
ϑριδακένας οἰνομέλιτι ἐπότιξεν ἑσπέρας καὶ ὑπὸ τὴν 
ἕω λαμβάνων χλωροὺς ἔχειν ἔλεγε πλακοῦντας ὑπὸ 
τῆς γῆς ἀναπεμπομένους αὐτῷ. 

11. 18. Τραιανῷ δὲ τῷ αὐτοκράτορι ἐν Παρϑίᾳ ὄντι 
καὶ τῆς θαλάσσης ἀπέχοντι ἡμερῶν παμπόλλων ὁδὸν 
᾿Δχίκιος ὄστρεα νεαρὰ διεπέμψατο ὑπὸ σοφίας αὐτοῦ 
τεϑησαυρισμένα᾽ xol οὐχ ὡς Νικομήδει τῷ Βιϑυνῶν 
βασιλεῖ ἐπιϑυμήσαντι ἀφύης (μαχρὰν δὲ καὶ οὗτος ἦν 

15 τῆς ϑαλάσσης) μάγειρός τις μιμησάμενος τὸ ἐχϑύδιον 
παρέϑηκεν [ὡς ἀφύας]. ὃ γοῦν παρ᾽ Εὔφρονι τῷ 
κωμικῷ μάγειρός φησιν (IV 494 M) 

ἐγὼ μαϑητὴς ἐγενόμην Σωτηρίδου, 
ὃς ἀπὸ ϑαλάσσης Νικομήδει δώδεκα 

Ὁ ὁδὸν ἀπέχοντι πρῶτος ἡμερῶν ποτε 
ἀφύης ἐπιϑυμήσαντι χειμῶνος μέσου 
παρέϑηκε νὴ Z4, ὥστε πάντας ἀνακραγεῖν. 
Β. πῶς δὲ δυνατὸν τοῦτ᾽ ἐστι; 4. ϑήλειαν λαβὼν 

γογγυλίδα ταύτην ἔτεμε λεπτὰ {καὶ μακρὰν 
δδ τὴν ὄψιν αὐτῆς τῆς ἀφύης μιμούμενος, 

ἀποξέσας, ἔλαιον ἐπιχέας., ἅλας 

Q 

1 ὁδὸν αὖθις ἐπ᾿ Suid 5 ᾿Δριστοξένειος. Cas 10 ἐν 
Πάρθοις Suid s. v. ὄστρεα 12 Annos. ὁ ὀψοφαγος Suid 
ὄσερα C E: corr. Suid 13.14 τῷ Βιϑυνῷ và βασιλεῖ CE: corr. 
Suid s. v. ἀφύα 16 gloss. del. K 22 παρέϑηκεν ἡδείας 
CE: corr. Mein 234 καὶ μακρά add. ,Pors et Xima ex $us. 
(ἔτεμεν εἰς “ακρὰ καὶ 2επτα,) 925 αὐτοῦ C 
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10 δοὺς μουσικῶς, μήκωνος ἐπιπάσας ἄνω 
κόχκους μελαίνης τετταράκοντα τὸν ἀριϑμόν, 
περὶ τὴν Σκυϑίαν ἔπαυσε τὴν ἐπιϑυμίαν. 
καὶ Νικομήδης γογγυλίδα μασώμενος 
ἀφύης vov ἔλεγε τοῖς φίλοις ἐγκώμιον. 

16 οὐδὲν ὃ μάγειρος τοῦ ποιητοῦ διαφέρει" 
ὁ νοῦς γάρ ἐστιν ἑκατέρῳ τούτων τέχνη. 

14. ὅτι περὶ Περικλέους φησὶν "4oxyíAoyog ὁ Ila- 
οιος ποιητὴς (ἔτ. 18 B) ὡς ἀκλήτου ἐπεισπαίοντος εἰς 

τὰ συμπόσια Μυκονίων δίκην. δοκοῦσι δ᾽ οἵ Μυκό- 
vio, διὰ τὸ πένεσθαι καὶ λυπρὰν νῆσον οἰκεῖν ἐπὶ 

8 γλισχρότητι καὶ πλεονεξίᾳ διαβάλλεσϑαι' τὸν γοῦν γλί- 

όὄχρον ἸΙσχόμαχον Κρατῖνος Μυκόνιον καλεῖ (I 109 K)* 
“πῶς ἂν (oy » Ioyoudgov γεγονὼς (100» Μυκονίου 
φιλόδωρος [ἂν] εἴης; 
ἀγαϑὸς πρὸς ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἑστιασόμενος ἧκον" 

κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. 
... πολλὸν δὲ πίνων καὶ χαλίκρητον μέϑυ, 

οὔτε τῖμον εἰσενέγκας (οὔτε ... .). 
οὐδὲ μὲν κληϑεὶς .... ἦλθες, οἷα δὴ φίλος" 

ἀλλά σ᾽ ἡ γαστὴρ νόον τε καὶ φρένας παρήγαγεν 
εἰς ἀναιδείην, 

"AoxíAoygog φησίν (fr. 118 B) 
Εὔβουλος ὃ κωμικός φησί που (II 206 K) 

2 τὸν ἀριϑμὸν gu (B C) CE: corr. Pors 8 ἔλυσε CE: 
corr. Pors — 4 μασσώμενος CE 66β ro? ποιητοῦ τοῦ ΟΕ; ἀ»- 
τιφέρει E, sed statim corr 10 óíx« E 11 νοῦσον E 
14 cvy' add. K, τις Cob (postea εἴη) τοῦ add. Bergk. 1ὅ ἂν 
del. Mein 16. 17 haec ex prosa Athenaei oratione excerpta, 
minime poetae verba 18 μέϑυ Cas: μεϑύων CE 19 boy 
ψέγκας CE: corr. Schw, fort. εἰσενείκας, nec praestat εἰσένεικας 

21 σ᾽ ἡ Pors: σευ CE, sed in Ὁ sv in va νών τε E 

Hu 

2 
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ταῦτα οἴκοθεν ἔχων εἰς τὸ συμπόσιον ἦλθον xal 
προμελετήσας, ἵνα κἀγὼ τὸ στεγανόμιον κομίζων παρα- 
γένωμαι. 

ἄκαπνα γὰρ αἰὲν ἀοιδοὶ ϑύομεν. 
ὅτι τὸ μονοφαγεῖν ἐστιν ἐν χρήσει τοῖς παλαιοῖς. 5 

᾿Δντιφάνης (II 128 K) 
. μονοφαγεῖς, ἤδη τι καὶ βλάπτεις ἐμέ. 

Ausuíag ( 611 Ἐ)" 

ἔρρ᾽ ἐς κόρακας, μονοφάγε καὶ τοιχωρύχε. 

περὶ τοῦ τῶν ἡρώων x«9' Ὅμηρον Bíov. — 10 

15. ὅτι Ὅμηρος ὁρῶν τὴν σωφροσύνην οἰκειοτάτην 
ἀρετὴν οὖσαν τοῖς νέοις καὶ πρώτην, ἔτι δὲ ἁρμότ- 
τουσαν καὶ πάντων τῶν καλῶν χορηγὸν οὖσαν, βου- 
λόμενος ἐμφῦσαι πάλιν αὐτὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐφεξῆς, 
ἵνα τὴν σχολὴν καὶ τὸν ξῆλον ἐν τοῖς καλοῖς ἔργοις 15 
ἀναλίσκωσι καὶ ὦσιν εὐεργετικοὶ καὶ κοινωνικοὶ πρὸς 
ἀλλήλους, εὐτελῆ κατεσχεύασε πᾶσι τὸν βίον καὶ «v- 
τάρκη, λογιξόμενος τὰς ἐπιϑυμίας καὶ τὰς ἡδονὰς 
ἰσχυροτάτας γίνεσϑαι (xal πρώτας ἔτι τε καὶ ἐμφύ- 
τους τὰς) περὶ ἐδωδὴν καὶ πόσιν, τοὺς δὲ διαμεμε- 90 
νηκότας ἐν εὐτελείᾳ εὐτάκτους καὶ περὶ τὸν ἄλλον 
βίον γίνεσϑαι ἐγκρατεῖς. ἁπλῆν οὖν ἀποδέδωκε τὴν 
δίαιταν πᾶσι καὶ τὴν αὐτὴν ὁμοίως βασιλεῦσιν ἰδιώ- 
ταις, νέοις πρεσβύταις, ζλέγων" 

1—4 Alcidae musici verba esse putat Wilam 4 αἰεὶ E 
ὅ τῆς zal (compend) CE: corr. Mus 7 fort. εἰ μονοφα εἰ 
10. 11 ὅτε Διοσκορίδης ἐν τοῖς παρ᾽ Ὁμήρῳ νόμοις φησὶν 
ποιητὴς ὁρῶν κτλ. Suid s. Ὅμηρος, cf. E. Hiller mus. Rh. 40, 
204 sqq . 15 ἐν om. C 16 κοινωνεκοὶ Kuster: κοινοὶ CESuid 
19. 20 suppl. e Suida, ubi ἐμφύτους οὔσας περὶ: corr. Καὶ 
20. 21 διαμενηκότας C 234 λέγων — p. 19, 7 ἀρίστους Suid: 
ὑπτὰ παρατιϑεὶς πᾶσι κρέα καὶ ταῦτα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βόεια ἔν 

re ἑσρεηῖ καὶ γάμοις καὶ ἄλλῃ συνόδῳ CE 

μὸν 
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καὶ Νέστωρ δὲ βόας ϑύει Ποσειδῶνι παρὰ τῇ ϑαλάσδῃ 
διὰ τῶν φιλτάτων καὶ οἰκειοτάτων τέκνων. βασιλεὺς 
ὧν καὶ πολλοὺς ἔχων ὑπηκόους, (τάδε παρακελευό- 
μενος (y 421)" ᾿ 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽, ὃ μὲν πεδίονδ᾽ ἐπὶ βοῦν ivo 
καὶ τὰ ἕξῆς)" ὁσιωτέρα γὰρ αὕτη ἡ ϑυσία ϑεοῖς καὶ 
προσφιλεστέρα ἡ διὰ τῶν οἰκείων καὶ εὐνουστάτων 
ἀνδρῶν. καὶ τοὺς μνηστῆρας δὲ ὑβριστὰς ὄντας καὶ 

ὁ πρὸς ἡδονὰς ἀνειμένους οὔτε ἰχϑὺς ἐσθίοντας ποιεῖ 

οὔτε ὄρνιϑας οὔτε μελίπηκτα, περιελὼν παντὶ σϑένει 
τὰς μαγειρικὰς μαγγανείας καὶ τά, ὡς ὁ Μένανδρός 
φησιν (IV 206 M), ὑποβινητιῶντα βρώματα καὶ τὸ παρὰ 
πολλοῖς λασταυροκάκαβον καλούμενον βρῶμα, ὥς φησι 

Χρύσιππος (ἐν τῷ περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς», οὗ ἡ 

κατασκευὴ περιεργοτέρα. 
16. Πρίαμος δὲ παρὰ τῷ ποιητῇ καὶ ὀνειδέξει τοῖς 

υἱοῖς ἀναλίσκουσι τὰ μὴ νενομισμένα (9 262) 
ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. 

Φιλόχορος δὲ ἱστορεῖ (FHG I 894) xol κεκωλῦ- 
ἃ σϑαι ᾿4ἀϑήνησιν ἀπέκτου ἀρνὸς μηδένα γεύεσϑαι, ἐπι- 
λιπούσης ποτὲ τῆς τῶν ξῴων τούτων γενέσεως. 

᾿ΕἙλλήσποντον δὲ Ὅμηρος ἰχϑυόεντα προσαγορεύων 
(1 860) καὶ τοὺς Φαίακας πλωτικωτάτους ποιῶν καὶ ἐν 

τῇ ᾿Ιϑάκῃ εἰδὼς λιμένας πλείους καὶ νήσους προσεχεῖς 
πολλάς, ἐν αἷς ἰχϑύων ἐγίνετο πλῆϑος καὶ ἀγρίων 

1 apud Athenaeum et Neptuni et Minervae sacra memorata 
fuisse docui Hermae vol. 22 p.381 3 τάδε — 6 ἑξῆς add.e 
Suida 6 ὁσιωτέρα C: ὁσιωτάτη E 8 καὶ τοὺς C: 7] τοὺς E 
quae de procis sunt omnia primitus ante Nestoris sacra nar- 
rata fuerunt 12. ὑποβινητικῶντα E 14 suppl. ex Suida s. 
v. λοστχαυροκάκκαβον 20. 91 ἐπιλιπούσης Eust. 1848, 60, cf. 

LX 3750: ἐπιλειπούσης CE 84. ἰδὼλ X (charta laesa) 
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xal Νέστωρ δὲ βόας Ove, Ποσειδῶνι παρὰ τῇ ϑαλάσσῃ 
διὰ τῶν φιλτάτων καὶ οἰκειοτάτων τέκνων, βασιλεὺς 

ὧν καὶ πολλοὺς ἔχων ὑπηκόους, {τάδε παρακελευό- 
μενος (γ 421)" 

ἀλλ᾽ ἄγ᾽, ὃ μὲν πεδίονδ᾽ ἐπὶ βοῦν ivo 
καὶ τὰ ἕξῆς)" ὁσιωτέρα γὰρ αὕτη ἡ ϑυσία ϑεοῖς καὶ 
προσφιλεστέρα ἡ διὰ τῶν οἰκείων καὶ εὐνουστάτων 
ἀνδρῶν. καὶ τοὺς μνηστῆρας ὃὲ ὑβριστὰς ὄντας καὶ 
πρὸς ἡδονὰς ἀνειμένους οὔτε ἰχϑῦς ἐσθίοντας ποιεῖ 

οὔτε ὄρνιϑας οὔτε μελίπηκτα, περιελὼν παντὶ σϑένει 
τὰς μαγειρικὰς μαγγανείας καὶ τά, ὡς ὁ Μένανδρός 
φησιν (IV 206 M), ὑποβινητιῶντα βρώματα καὶ τὸ παρὰ 
πολλοῖς λασταυροκάκαβον καλούμενον βρῶμα, ὥς φησι 

Χρύσιππος (ἐν τῷ περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς», οὗ ἢ 
κατασκευὴ περιεργοτέρα. 

16. Πρίαμος δὲ παρὰ τῷ ποιητῇ καὶ ὀνειδέξει τοῖς 
υἱοῖς ἀναλίσκουσι τὰ μὴ νενομισμένα (9 262) 

ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. 
Φιλόχορος δὲ ἱστορεῖ (ἨΘῚ 3894) xal κεκωλῦ- 

ἃ σϑαι ᾿4ϑήνησιν ἀπέκτου ἀρνὸς μηδένα γεύεσϑαι, ἐπι- 
λιπούσης ποτὲ τῆς τῶν ξῴων τούτων γενέσεως. 

“Ἑλλήσποντον δὲ Ὅμηρος ἰχϑυόεντα προσαγορεύων 
(1 860) καὶ τοὺς Φαίακας πλωτικωτάτους ποιῶν καὶ ἐν 

τῇ I9dxy εἰδὼς λιμένας πλείους καὶ νήσους προσεχεῖς 

πολλάς, ἐν αἷς ἰχϑύων ἐγίνετο πλῆϑος καὶ ἀγρίων 

1 apud Athenaeum et Neptuni et Minervae sacra memorata 
fuisse docui Hermae vol. 29 p.881 8 .τάδε — 6 ἑξῆς add. e 
Suida 6 ὁσιωτέρα C: ὁσιωτάτη E 8 xol τοὺς C: ἢ τοὺς E 
quae de procis sunt omnia primitus ante Nestoris sacra nar- 
rata fuerunt . 12 ὑποβινητικῶντα E 14 suppl. ex Suida s. 
v. λασταυροκάκκαβον 250. 91 ἐπιλιπούσης Eust. 1348, 60, cf. 
IX 3750: ἐπιλειπούσης CE 834 ἐδὼ! E (charta laesa) 

1$ 
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ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιϑήσας 
ἢ οἴνῳ μεθύων, 5j μ᾽ ἔβλαψαν ϑεοὶ αὐτοί, 

εἰς τὴν αὐτὴν τιϑεὶς πλάστιγγα τὴν μέθην τῇ μανίᾳ. 
(οὕτω δὲ καὶ τὰ ἔπη ταῦτα προηνέγκατο 4Διοσκουρέ- 

b δης ὁ Ἰσοκράτους μαϑητής). καὶ ὁ ᾿Δχιλλεὺς δ᾽ ὀνει- 5 
δίξων τῷ ᾿4γαμέμνονέ φησιν (A225): "οἰνοβαρές, κυνὸς 
ὄμματ᾽ ἔχων. 

ταῦτ᾽ εἶπε τὸ Θετταλὸν σόφισμα dro, ὃ ἐκ Θεττα- 
λίας σοφιστής" παίξει δ᾽ ἴσως πρὸς τὴν παροιμίαν ὃ 
᾿4ϑήναιος. 1 

19. ὅτε τροφαῖς ἐχρῶντο (οἵδ ἥρωες παρ᾽ Ὁμήρῳ 
πρῶτον μὲν τῷ καλουμένῳ ἀκχρατίσματι, ὃ λέγει ἄρι- 
στον οὗ ἅπαξ μέμνηται ἐν Ὀδυσσείᾳ (x 2); “Ὀδυσεὺς 
καὶ δῖος ὑφορβὸς ἐντύνοντ᾽ ἄριστον κειαμένω πῦρ," 

e καὶ ἅπαξ ἐν Ἰλιάδι (9 124) τ 
ἐσσυμένως ἑπένοντο xal ἐντύνοντ᾽ ἄριστον. 

λέγει δὲ τὸ πρωινὸν ἔμβρωμα, ὃ ἡμεῖς ἀκρατισμὸν 
καλοῦμεν διὰ τὸ ἐν ἀχράτῳ βρέχειν καὶ προσίεσϑαι 
ψωμούς, ὡς ᾿ἀντιφάνης (II 126 K) 

ἄριστον ἐν ὅσῳ .... 0 μάγειρος ποιεῖ, 90 
εἶτ᾽ ἐπάγει" | 

συνακρατίσασϑαι πῶς ἔχεις μετ᾽ ἐμοῦ; 
καὶ Κάνϑαρος (166 K) 

οὐχοῦν ἀκρατισώμεϑ᾽ αὐτοῦ. B. μηδαμῶς" 
Ἰσϑμοῖ γὰρ ἀριστήσομεν. 25 

"Moucrouévyg (1698 K) 

1 ἐπεὶ ἀκομειάφρεσὶ E ἐπεὶ ἀκοκὴν φρεσὶ C 4 καὶ 
om. E 8 significatur Myrtilus, cf. VII 808b 11 oí add. 
K, sed fort. τρισὶν oí supplendum, cf. Aristarchus schol. £) 194 
12 πρῶτο» uày om. C 18 óóvccev; CE 16 écovuévov; C 

cmeérorro CE 25 ᾿Ισϑμοὲ Cob: ἐν ᾿Ισϑμῷ CY 





1 

b 

26 EK TOT A4 

γὰρ ἡ ᾿Αϑηνᾶ ἀπὸ τῆς Τηλεμάχου τραπέζης δαίνυ- 
σϑαι. παρ᾽ ὅλην δὲ τὴν συνουσίαν παρέκειντο αἱ 
τράπεζαι πλήρεις, ὡς παρὰ πολλοῖς τῶν βαρβάρων 
ἔτι καὶ νῦν ἔϑος ἐστί, κατηρεφέες παντοίων ἀγαθῶν, 
κατὰ ᾿Ανακρέοντα (fr. 131 B). μετὰ δὲ τὴν ἀναχώ- 
ρησιν αἱ ὃμωαὶ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ἤρεον καὶ τρά- 
πεξζαν καὶ δέπα (τ 61). ἐδιάζον δὲ τὸ παρὰ Μενελάῳ 
εἰσάγει συμπόσιον. δειπνήσαντας γὰρ ποιεῖ ὁμιλοῦν- 
τας (8 61) εἶτ᾽ ἀπονιψαμένους ποιεῖ πάλιν δειπνοῦν- 

τας καὶ δόρπου ἐξαῦτις μεμνημένους (8 315) μετὰ τὸν 
κλαυϑμόν. τῷ δὲ μὴ αἴρεσϑαι τὰς τραπέζας ἐναν- 
τιοῦσϑαι δοκεῖ τὸ ἐν Ἰλιάδι (Ω 416)" 

ἔσϑων καὶ πίνων, ἔτι καὶ παρέχειτο τράπεζα. 
ἀναγνωστέον οὖν οὕτω" 

ἔσϑων καὶ πίνων ἔτι, καὶ παρέκειτο τράπεξα, 
ἢ τὸν καιρὸν αἰτιᾶσϑαι τὸν παρόντα δεῖ. πῶς γὰρ 
ἦν πρέπον τῷ ᾿Αχιλλεῖ πενϑοῦντι παρακεῖσϑαι τρά- 
πεξῖαν καϑάπερ τοῖς εὐωχουμένοις παρ᾽ ὕλην τὴν 
συνουσίαν; παρετέϑεντο δὲ οἱ μὲν ἄρτοι σὺν τοῖς 
κανοῖς, τὰ δὲ δεῖπνα κρέα μόνον ἦν ὀπτά. “ξωμὸν 
Ób οὐκ ἐποίει Ὅμηρος ϑύων βοῦς 

οὐδ᾽ ἦψεν κρέα 
οὐδ᾽ ἐγκέφαλον ὦπτα δὲ καὶ τὰς κοιλίας. 

οὕτω σφόδρ᾽ ἦν ἀρχαῖος," 
Ἀντιφάνης φησί (II 124 K). 

21. καὶ τῶν κρεῶν δὲ μοῖραι ἐνέμοντο᾽ 095v ἐΐσας 
φησὶ τὰς δαῖτας ἀπὸ τῆς ἰσότητος. τὰ γὰρ δεῖπνα 
δαῖτας ἔλεγον ἀπὸ τοῦ δατεῖσϑαι, οὐ μόνον τῶν κρεῶν 
διανεμομένων ἀλλὰ καὶ τοῦ οἴνου (9 98)" 

1.2 δαίννυσϑαι C δαίνυσθαι E altera ν superscr 6. 7. τρα- 
méjog Hom 15 (Audi ὦ CE: corr. Mos 99 ἧψε CE 

b 
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τὴν τῶν γυπῶν καὶ τῶν ἄλλων οἰωνῶν τροφὴν οὕτω 
καλῶν, μόνου ἀνθρώπου χωροῦντος (sig» τὸ ἴσον ἐκ 

18 τῆς πρόσϑεν βίας. διὸ καὶ μόνου τούτου ἡ τροφὴ 
δαίς" καὶ μοῖρα τὸ ἑκάστῳ διδόμενον. οὐκ ἔφερον δὲ 
οἴκαδε παρ᾽ Ὁμήρῳ oí δαιτυμόνες τὰ λειπόμενα, ἀλλὰ 5 
κορεσϑέντες κατέλιπον παρ᾽ οἷς ἦν ἡ Óaíg καὶ ἡ 
ταμία λαβοῦσα εἶχεν, ἵνα ἄν τις ἀφίκηται ἕένος, 
ἔχοι δοῦναι αὐτῷ. 

22. καὶ ἰχϑύσι δὲ Ὅμηρος ποιεῖ χρωμένους τοὺς 
τότε καὶ ὄρνισι. κατὰ γοῦν τὴν Θρινακίαν οἱ Ὀδυσ- τ 
σέως ἑταῖροι ϑηρεύουσιν (p 381) 

ἐχϑῦς ὄρνιϑάς τε φίλας 8᾽ ὅ τι χεῖρας ἴκοιτο 

, γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν. 
οὐ γὰρ ἐν τῇ Θρινακίᾳ ἐκεχάλκευτο τὰ ἄγκιστρα, ἀλλ᾽ 

b ἐπεφέροντο ἐν τῷ πλῷ δηλονότι" ὥστε ἦν αὐτοῖς ϑή- τὶ 
ρας ἰχϑύων ἐπιμέλεια καὶ τέχνη. εἰκάξει δὲ καὶ (p 251) 
τοὺς ὑπὸ Σκύλλης ἁρπαξομένους Ὀδυσσέως ἑταίρους 
ἰχϑύσι προμήκει ῥάβδῳ ἁλισκομένοις καὶ ϑύραξε ῥιπτο- 

μένοις. οὕτω καὶ ταύτην τὴν τέχνην ἀκριβοῖ μᾶλλον 
τῶν τοιαῦτα προηγουμένως ἐκδεδωκότων ποιήματα 7 *« 
συγγράμματα, Καίκαλον λέγω τὸν ᾿Αργεῖον καὶ Nov- 
μήνιον τὸν Ἡρακλεώτην, Παγκράτην τὸν ᾿Αρκάδα, 
Ποσειδώνιον τὸν Κορίνϑιον καὶ τὸν ὀλίγῳ πρὸ ἡμῶν 

c γενόμενον Ὀππιανὸν τὸν Κίλικα᾽ τοσούτοις γὰρ ἐνετύ- 
Xousv ἐποποιοῖς “Αλιευτικὰ γεγραφόσι. καταλογάδην 38 
ὃὲ τοῖς Σελεύκου τοῦ Ταρσέως καὶ “Μεωνίδου τοῦ 

1 καὶ τῶν E: καὶ τὴν C 2. εἰς δα. K 1 debebat εἴ τις 
ἀφέκοιτο 15 praestat ἐκ τοῦ πλοῦ 18 ἐχϑύσι Eust. 1724, 55: 
ἰχϑὺς C ἰχϑύων E ἁλισκομένους C ἁλισκομένων (superscr. ovc) E 
18. 19 ῥιπτομένους C ῥιπτομένων E 20 ἢ ex καὶ corr. E 
21 Aa/xa4ov Mein, sed nomen incertum: xoux4o» CE κικᾶεον 
Suid 5. y 26 roig K: τῷ CE 
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τὴν τῶν γυπῶν καὶ τῶν ἄλλων οἰωνῶν τροφὴν οὕτω 
καλῶν, μόνου ἀνθρώπου χωροῦντος (εἰς) τὸ ἴσον ἐκ 

τῆς πρόσϑεν βίας. διὸ καὶ μόνου τούτου ἡ τροφὴ 
δαίς" καὶ μοῖρα τὸ ἑκάστῳ διδόμενον. οὐκ ἔφερον δὲ 
οἴκαδε παρ᾽ Ὁμήρῳ oí δαιτυμόνες τὰ λειπόμενα, ἀλλὰ 
κορεσϑέντες κατέλιπον παρ᾽ οἷς ἦν ἡ Oa καὶ ἡ 
ταμία λαβοῦσα εἶχεν, ἵνα ἄν τις ἀφίκηται ἕένος, 
ἔχοι δοῦναι αὐτῷ. 

22. καὶ ἰχϑύσι δὲ Ὅμηρος ποιεῖ χρωμένους τοὺς 
τότε καὶ ὄρνισι. κατὰ γοῦν τὴν Θρινακίαν οἱ Ὀδυσ- τί 
σέως ἑταῖροι ϑηρεύουσιν (p 881) 

ἐχϑὺῦς ὄρνιϑάς τε φίλας 0' ὅ τι χεῖρας ἴκοιτο 
γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν. 

οὐ γὰρ ἐν τῇ Θρινακίᾳ ἐκεχάλκευτο τὰ ἄγκιστρα, ἀλλ᾽ 

οι 

Ὁ ἐπεφέροντο ἐν τῷ πλῷ δηλονότι" ὥστε ἦν αὐτοῖς Oj- 1 
ρας ἰχϑύων ἐπιμέλεια καὶ τέχνη. εἰκάξει δὲ καὶ (μ 251) 
τοὺς ὑπὸ Σκύλλης ἁρπαξομένους Ὀδυσσέως ἑταίρους 

ἐχϑύσι προμήκει ῥάβδῳ ἁλισκομένοις καὶ ϑύραξε ῥιπτο- 
μένοις. οὕτω καὶ ταύτην τὴν τέχνην ἀκριβοῖ μᾶλλον 

e 

τῶν τοιαῦτα προηγουμένως ἐκδεδωκότων ποιήματα ἢ 90 

συγγράμματα, Καίκαλον λέγω τὸν 4oystov καὶ Νου- 
μήνιον τὸν Ἡρακλεώτην, Παγκράτην τὸν ᾿Αρχάδα, 
Ποσειδώνιον τὸν Κορένϑιον καὶ τὸν ὀλίγῳ πρὸ ἡμῶν 
γενόμενον Ὀππιανὸν τὸν Κίλικα᾽ τοσούτοις γὰρ ἐνετύ- 
χομὲν ἐποποιοῖς “Δλιευτικὰ γεγραφόσι. καταλογάδην 530 
ὃξ τοῖς Σελεύκου τοῦ Ταρσέως καὶ Δεωνίδον τοῦ 

1 καὶ τῶν E: καὶ τὴν C 2. εἰς add. Κα 7 debebat εἴ τις 
ἀφίκοιτο — 16 praestat ἐκ τοῦ πλοῦ 18 ἰχϑύσι Eust. 1724, 55: 
ἰχϑῦς C ἰχϑύων E ἁλισκομένους C ἁλισκομένων (superscr. ovg) E 
18. 19 ῥιπτομένους C. ῥιπτομένων E 20 ἢ ex καὶ corr. E 
21 Καίκαλον Mein, sed nomen incertum: καικλὸν CE κεκίλιον 
Suid s. v 26 roig K: τῷ CE 
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ov διελέγετο μέν, ἐκώλυε δὲ πράττειν τὸν νεανίσκον. 
εἰπόντος δὲ ὅτι ᾿Χαιρέφανες, ἐὰν παύσῃ ἀκολουθῶν, 
πάντα σοι ἔσται παρ᾽ ἡμῶν, “ἐγὼ δ᾽ ἄν, ἔφη, σοὶ 

f διαλεχϑείην;᾽ “τί οὖν, εἶπε, παρακολουθεῖς; "χαίρω 
σε ϑεωρῶν, ἔφη, τὸ .δὲ ἦϑος οὐ δοκιμάξω.᾽ 6 

ὅτι τὸ φούλλικλον καλούμενον (ἦν δὲ ὡς ἔοικε 
σφαιρίσκιόν τι) εὗρεν ᾿Δττικὸς Νεαπολίτης παιδοτρί- 

Bus γυμνασίας ἕνεκα Πομπηίου Μάγνου. τὸ ὃὲ κα- 
λούμενον διὰ τῆς σφαίρας ἁρπαστὸν φαινίνδα ἐκα- 
λεῖτο, ὃ ἐγὼ πάντων μάλιστα ἀσπάξομαι. 1 

26. πολὺ δὲ τὸ σύντονον καὶ καματηρὸν τῆς περὶ 
τὴν σφαιριστικὴν ἁμίλλης τό τε κατὰ τοὺς τραχηλι- 
σμοὺς ῥωμαλέον. ᾿ἀντιφάνης (II 125 K) 

οἴμοι κακοδαίμων, τὸν τράχηλον ὡς ἔχω. 
διηγεῖται δὲ τὴν φαινίνδα παιδιὰν οὕτως ᾿ἀντιφάνης 1M 
(II 114 K)* 

15 σφαῖραν λαβὼν 
τῷ μὲν διδοὺς ἔχαιρε, τὸν δ᾽ ἔφευγ᾽ ἅμα, 
τοῦ δ᾽ ἐξέκρουσε, τὸν δ᾽ ἀνέστησεν πάλιν, 
κλαγχταῖσι φωναῖς . . . . . . e. e s € 

5 ᾿ξξω, μακράν, παρ᾽ αὐτόν, ὑπὲρ αὐτόν, κάτω, 
ἄνω, βραχεῖαν, ἀπόδος ἐν καταστροφῇ. 

ἐκαλεῖτο δὲ φαινίνδα ἀπὸ τῆς ἀφέσεως τῶν σφαιρι- 
ξόντων, ἢ ὅτι εὑρετὴς αὐτοῦ, ὥς φησιν Ἰόβας ὃ 

1 οὐκ ἐλέγετο E 8 σοι ἔσται σοι CE 6 seqq. verba 
ὅτι τὸ — Ma&yvov om. E, habet C post voc. Σικυωνέοις supra 
litt. e: transpos. Schw 6 φουάλικλον C: corr. Pors 
13. 14 ᾿ἀντιφάνης — ἔχω om. E 15 διηγεῖτο C 19 ἀνέ- 
στησεν suspectum 20 velut γρώμενος τοιαῖσδέ που 21. 
22 om. E. 22 ἀπόδος Dobr: ἀπόδοσιν C ἐγκαταστρέφει C: 
corr. K coll Sid. Apoll. 5, 17 28 sqq. cf. Et. M. 790, 26 

24 2 ὅτε E 
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πρὸς δὴν ὕρχησιν' 4Δημοδόκου γοῦν ἔδοντος (ὃ 262, 
κοῦροι πρωϑῆβαι ὠρχοῦντο᾽ καὶ ἐν τῇ Ὁπλοποιίᾳ δὲ 
παιδὸς κιϑαρίξοντος ἄλλοι ἐναντίοι μολπῇ ve ὀρχηϑμῷ 

τε ἔσκαιρον (Σ 572). ὑποσημαίνεται δὲ ἐν τούτοις ὁ 
ὑπορχηματικὸς τρόπος, ὃς ἤνϑησεν ἐπὶ Ξενοδήμου καὶ 
Πινδάρου. καί ἐστιν ἡ τοιαύτη ὄρχησις μίμησις τῶν 
ὑπὸ τῆς λέξεως ἑρμηνευομένων πραγμάτων" ἣν παρί. 
eco. γινομένην Ξενοφῶν ὁ καλὸς ἐν τῇ ᾿Αἀναβάσει 
ἐν τῷ παρὰ Σεύϑῃ τῷ Θρᾳκὶ συμποσίῳ. φησὶ γοῦν 
(VI1,5) ᾿ἐπειδὴ σπονδαί vs ἐγένοντο καὶ ἐπαιώνισαν. 

ἀνέστησαν πρῶτοι Θρᾷκες καὶ πρὸς αὐλὸν ὠρχοῦντο 
σὺν ὅπλοις καὶ ἥλλοντο ὑψηλά τε καὶ κούφως καὶ 
ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο" τέλος δ᾽ ὃ ἕτερος τὸν ἕτερον 
παίει, ὡς πᾶσι δοκεῖν πεπληγέναι τὸν ἄνδρα. ὃ δ᾽ 
ἔπεσε τεχνικῶς πῶς, καὶ πάντες ἀνέκραγον ol συνδει- 
πνοῦντες Παφλαγόνες. καὶ ὃ μὲν σκυλεύσας τὰ ὅπλα 
τοῦ ἑτέρου ἐξήει ἄδων Σιτάλκαν, ἄλλοι δὲ τῶν Θρα- 
κῶν τον ἕτερον ἐξέφερον ὡς τεϑνηκότα᾽ ἦν δὲ οὐδὲν 
πεπονθώς. μετὰ τοῦτον «Αἰνιᾶνες καὶ Μάγνητες ἀνέ- 

στησαν, oi ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν καλουμένην ἐν 
τοῖς ὅπλοις. ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως "v: ὁ μὲν 
παραϑέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ξευγηλατεῖ πυκνὰ 
μεταστρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λῃστὴς δὲ προσέρ- 
χεται᾿ ὃ δὲ ἐπὰν προίδηται ἁρπάδας τὰ ὅπλα μάχεται 
πρὸ τοῦ ξεύίγους ἐν ῥυϑμῷ πρὸς τὸν αὐλόν᾽ καὶ τέλος 

Φ 

lac] 

1 ὁδὸν E, cf. Hes. s. v. Àqyx«Gv δὃ ἐναντίοι (sive ἐναν- 
tía) K coll. « 419 σκαίρωσιν ἐναντίαι: ἐναντίοισι O (unde ἐνα»- 
tío, ἀλλήλοισι Schw coll. 4 67) ἐν μανίᾳ E 9 Σεύϑῃ error 
Athenaei 10 σπονδαί ve: σπονδιακὰ (E 16. 16 οἵ — Ilo- 
φλαγόνες supra versum colore rubro C, in marg. E: deleri 
negneunb 11 σιδάλκαν superscr. τ CE 20 cf. Hes. 8. καρ- 
mee ob xata 
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ὁ ληστὴς δήσας τὸν ἄνδρα τὸ ξεῦγος ἀπάγει, ἐνίοτε 16 
δὲ καὶ ὁ ξευγηλάτης τὸν λῃστήν" εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς 
δήσας ὀπίσω τὼ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει. καί τις, 
φησί, τὸ Περσικὸν ὠρχεῖτο καὶ χροτῶν τὰς πέλτας 

5 ὥχλαξε καὶ ἐξανίστατο᾽" καὶ ταῦτα πάντα ῥυϑμῷ πρὸς 
τὸν αὐλὸν ἐποίει. καὶ ᾿ἀρκάδες δέ, φησίν, ἀναστάντες 
ἐξοπλισάμενοι ἤεσαν ἐν ῥδυϑμῷ πρὸς τὸν ἐνόπλιον 
ῥυϑμὸν αὐλούμενοι καὶ ἐνωπλίσαντο καὶ ὠρχήσαντο. 

28. ἐχρῶντο δὲ καὶ αὐλοῖς καὶ σύριγξιν (ol) ἥρωες. 
100 γοῦν ᾽Αγαμέμνων (Κ 13) "αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνο- 

πὴν᾽ ἀκούει. εἰς δὲ τὰ συμπόσια οὐ παρήγαγε" πλὴν b 
ἐν τῇ Ὁπλοποιίᾳ (Σ 496) γάμων γινομένων αὐλῶν 
μνημονεύει. τοῖς δὲ βαρβάροις ἀποδίδωσι τοὺς αὖ- 
λούς᾽ παρὰ Τρωσὶ γοῦν ἦν αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνοπή. 

15 ἔσπενδον δὲ ἀπὸ τῶν δείπνων ἀναλύοντες καὶ τὰς 

σχκονδὰς ἐποιοῦντο Ἑρμῇ (n 181) καὶ οὐχ ὡς ὕστερον 

4i τελείῳ. δοκεῖ γὰρ Ἑρμῆς ὕπνου προστάτης εἶναι. 
ὀπένδουσι δ᾽ αὐτῷ καὶ ἐπὶ ταῖς γλώσσαις (y 841) ἐκ 

τῶν δείπνων ἀπιόντες. προσνέμονται δ᾽ αὐτῷ αἱ γλῶσ- c 
3 σαι διὰ τὴν ἑρμηνείαν. 

οἷδε δ᾽ Ὅμηρος καὶ ποικίλας ἐδωδάς" λέγει γοῦν 

(t 16) “ἐδωδὴν παντοίην᾽ καὶ (y 480) “ὄψα οἷα ἔδουσι 

διοτρεφέες βασιλῆες.  olós δὲ καὶ πᾶσαν τὴν νῦν 
xoAvr£Asuxv. οἴκων μὲν οὖν λαμπρότατος ὁ Μενελάου. 

"ὁ τοιοῦτον δέ τινα ὑφίσταται τῇ κατασκευῇ καὶ λαμπρό- 

τητι CotavzeQ» Πολύβιος (84,9, 16 Hu) Ἴβηρός τινος βα- 

σιλέως οἰκίαν᾽ ὃν καὶ ἐξηλωκέναι λέγει τὴν τῶν Φαιά- 

2. 8 εἶτα — ἐλαύνει om. E 5. 6 πρὸς τὸν ῥυϑμὸν CE 
8 ῥυθμὸν fort. delendum καὶ ἐπαιάνισαν καὶ Xen, fort. καὶ 
ἐπαιώνισαν τε καὶ 9 oí add. Καὶ 10. 11 τ᾽ ἐνοπλοῖς E 
notato mendo 18 cf. schol. V ad K 13 1ὰ Τρωσὶν οὖν 
CE: corr. ΠΣ 26 o/&vzso add. Καὶ 

9* 
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πρὸς cv ὄρχησιν" Ζημοδόκου γοῦν GÓovrog (€ 262) 
κοῦροι πρωϑῆβαι ὠρχοῦντο καὶ àv τῇ Ὁπλοποιίᾳ δὲ 
παιδὸς κιϑαρίξοντος ἄλλοι ἐναντίοι μολπῇ τε ὀρχηϑμῷ 

τε ἔσκαιρον (Σ δ12). ὑποσημαίνεται δὲ ἐν τούτοις ὁ 
ὑπορχηματικὸς τρόπος, ὃς ἤνϑησεν ἐπὶ Ξενοδήμου καὶ 
Πινδάρου. καί ἐστιν ἡ τοιαύτη ὄρχησις μίμησις τῶν 
ὑπὸ τῆς λέξεως ἑρμηνευομένων πραγμάτων" ἣν παρί- 
στησι γινομένην Ξενοφῶν ὃ καλὸς ἐν τῇ ᾿Δἀναβάσει 
ἐν τῷ παρὰ Σεύϑῃ τῷ Θρακὶ συμποσίῳ. φησὶ γοῦν 
(VI1,85) ᾿ἐπειδὴ σπονδαί τε ἐγένοντο καὶ ἐπαιώνισαν, 

ἀνέστησαν πρῶτοι Θρᾷκες καὶ πρὸς αὐλὸν ὠρχοῦντο 
σὺν ὅπλοις καὶ ἤλλοντο ὑψηλά τε καὶ κούφως καὶ 
ταῖς μαχαέραις ἐχρῶντο" τέλος δ᾽ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον 
παίει, ὡς πᾶσι δοκεῖν πεπληγέναι τὸν ἄνδρα. ὃ δ᾽ 
ἔπεσε τεχνικῶς πως, καὶ πάντες ἀνέκραγον ol συνδει- 
πνοῦντες Παφλαγόνες. καὶ ὃ μὲν σκυλεύσας τὰ ὅπλα 

f τοῦ ἑτέρου ἐξήει ζδων Σιτάλκαν, ἄλλοι δὲ τῶν Θρα- 
κῶν tov ἕτερον ἐξέφερον ὡς τεϑνηκότα᾽ ἦν δὲ οὐδὲν 
πεπονθώς. μετὰ τοῦτον Αἰνιᾶνες καὶ Μάγνητες ἀνέ- 

στησαν, οὗ ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν καλουμένην ἐν 

τοῖς ὅπλοις. ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως "v: ὁ μὲν 

παραϑέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ξευγηλατεῖ πυκνὰ 
μεταστρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λῃστὴς δὲ προσέρ- 
qevav ὃ δὲ ἐπὰν προίδηται ἁρπάσας τὰ ὅπλα μάχεται 
πρὸ τοῦ ξείγους ἐν ῥυϑμῷ πρὸς τὸν αὐλόν᾽ καὶ τέλος 

1 ὠδὸν E, cf. Hes. s. v. ληκᾶν 8 ἐναντίοι (sive ἔναν- 
τία) K coll. κ 419 σκαίρωσιν ἐναντίαι: ἐναντίοισι Ο (unde ἐναν- 
τίοι ἀλλήλοισι Schw coll. 4 67) ἐν μανίᾳ E  9.ϑ Σεύϑθῃ error 
Athenaei 10 σπονδαί τε: σπονδιακὰ (E 16, 16 of --- Πα- 
φλαγόνες supra versum colore rubro C, in marg. E: deleri 
nequeunt 17 σιδάλκαν superscr. τ CE 20 cf. Hes. 8. κάρ- 
eec et καπρία 

r2 e 
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κῶν τρυφὴν πλὴν τοῦ τοῦς κρατῆρας ἐν μέσῳ τῆς 
οἰκίας ἑστάναι πλήρεις οἴνου κριϑίνου, ἀργυροῦς ὄν- 
τας καὶ χρυσοῦς. Ὅμηρος δὲ τοπογραφῶν καὶ τὴν 
Καλυψοῦς οἰκίαν ἐκπλήττει τὸν Ἑρμῆν (s 16). 

ἀπολαυστικὸς δέ ἐστι παρ᾽ αὐτῷ καὶ ὃ τῶν Φαιά- 
κῶν βίος" “αἰεὶ γὰρ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίέθαρίς v& 
καὶ τὰ ἑξῆς (9948) ..... ἃ ἔπη (5) Ἐρατοσϑένης 
οὕτω γεγράφϑαι ouoív: 

οὐ γὰρ ἔγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι 
ἢ ὅταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κακότητος ἀπούσης, 
δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάξωνται ἀοιδοῦ, 

κακότητος ἀπούσης φάσκων τῆς ἀφροσύνης. ἀδύνα- 
τον γὰρ μὴ φρονίμους εἶναι Φκίακας, οὗ μάλα qao 

εἰσὶ ϑεοῖσιν, ὡς ἡ Ναυσικάα φησί (£ 308). 

29. καὶ οἵ μνηστῆρες δὲ παρ᾽ αὐτῷ “πεσσοῖσι προ- 
πάροιϑε ϑυράων᾽ (« 107) ἐτέρποντο, οὐ παρὰ τοῦ με- 
γάλου ΖΙιοδώρου [ἢ Θεοδώρου] μαϑόντες τὴν πεττείαν 
οὐδὲ τοῦ Μιτυληναίου Δέοντος τοῦ ἀνέκαϑεν 49-- 
vaíov, ὃς ἀήττητος ἦν κατὰ τὴν πεττευτικήν, ὥς φησι 
Φαινίας (FHG II 294. ᾿“πίων δὲ ὁ ᾿4Δλεξανδρεὺς 

καὶ ἀκηκοέναι φησὶ παρὰ τοῦ ἸΙϑακησίου Κτήσωνος 
τὴν τῶν μνηστήρων πεττείαν οἵα ἦν. “ὀχτὼ γάρ, 
φησί, καὶ ἑκατὸν ὄντες οἵ μνηστῆρες διετίϑεσαν ψή- 
φους ἐναντίας ἀλλήλαις, ἴσας πρὸς ἴσας τὸν ἀριϑμόν, 

ὅσοιπερ ἦσαν καὶ αὐτοί, γίνεσθαι οὖν ἑκατέρωθεν δ' 

1 τροφὴν CE: corr. Mus 7 intercidit praeter vulgatam 
versuum lectionem Ulixis mentio 8 φασίν E 10 μὲν C: 
ys E 11 ἀκουάξονται E 18 εἶναι om. C 14 ἡ Nav- 
σικάα Schw: ὃ ναυσικράτης CE 17 Diodorus videtur is 
fuisse contra quem scripsit Phaenias (FH G II 800) ἢ Θεοδώ- 
ρου varia lectio 20 φανίας E. φανείας C 21 καὶ om. E 
παρὰ Mus: περὶ CE 24 πρὸς ἴσας om. E 

5 

1 

δ 
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γει μεϑύοντας τοὺς Ἕλληνας, ὡς καὶ τὰς ἀμίδας ἀλλή- 
λοις περικαταγνύναι. λέγει γοῦν (fr. 114 Ny 

ὅδ᾽ ἐστὶν Og ποτ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ βέλος 
γελωτοποιόν, τὴν κάκοσμον οὐράνην, 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε᾽ περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 5 
πληγεῖσ᾽ ἐναυάγησεν ὀστρακουμένη, 

ἃ 5 χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ᾽ ἐμοί. 
xol Σοφοκλῖς δὲ ἐν ᾿Δ4χαιῶν συνδείπνῳ (fr. 141 N) 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ ϑυμῷ τὴν κάκοσμον οὐράνην 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε" περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρα 10 
κατάγνυται τὸ τεῦχος οὐ μύρου zvéov. 
ἐδειματούμην δ᾽ οὐ φίλης ῤὀσμῆς ὕπο. 

Εὔπολις δὲ τὸν πρῶτον εἰσηγησάμενον τὸ τῆς ἀμί- 
δος ὄνομα ἐπιπλήττει λέγων (1350 K)* 
AAK. μισῶ λακωνίζειν, ταγηνίέξειν δὲ κἂν πριαίμην. 15 

B. πολλὰς δ᾽ οἶμαι νῦν βεβινῆσϑαι. 
e AAK. ..... ὃς δὲ πρῶτος ἐξεῦρεν τὸ πρὼ ᾿πιπίνειν; 

B. πολλήν yt λακκοπρωκτίαν ἡμῖν ἐπίστασ᾽ εὑρών. 
AAK. εἶεν" τίς εἶπεν "ἀμίδα παῖ᾽ πρῶτος μεταξὺ πίνων; 

B. Παλαμηδικόν γε τοῦτο τοὐξεύρημα καὶ σοφόν 

σου. 
παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ oí ἀριστεῖς κοσμίως δειπνοῦσιν ἐν 
᾿“γαμέμνονος. εἰ δ᾽ ἐν Ὀδυσσείᾳ (ὃ 15) φιλονεικοῦσιν 
᾿Αχιλλεὺς καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ ᾿4γαμέμνων ᾿ χαῖρε voco, 

*'A 

ἀλλ᾽ ὠφέλιμοι αἱ φιλοτιμίαι ξητούντων (st? λόγῳ ἢ 9i 

t5 — 

8 o0" ἔστ᾽ ἐκεῖνος lac 7 μυραρῶν C 18 δὲ πρῶτος 
εἰσηγησάμην E (voluit. E92. δ᾽ 0 πρ. εἰσηγησάμενοςὶ) 16 in- 
sanabilis 17 τίς δ᾽ ἐστὶν ὅστις Mein ἐξεῦρον E πρῶτ᾽ 
ἐπιπίνειν CE: corr. Elmsl 18 ἐπίσταϑ᾽ ἡμῖν (ἡμῶν C) CE: 
corr. Elmsl 19 ἀμίδα πάμπρωτος CE: corr. fort. Pors (cf. 
miscell ed. Kidd p. 890) 25 sí add. Eust. 1586, 38, quo 
careri fort. potest — 25 fort. γ᾽ αὖ — 25 sq. δόλῳ ἢ μάχῃ 'Schw 
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(o 141. νῦν δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ἐχπεπτώκαμεν ὡς κατα- 

κεῖσϑαι δαινύμενοι. 
82. προσφάτως δὲ καὶ τὰ βαλανεῖα παρῆκται, τὴν 

ἀρχὴν οὐδὲ ἔνδον τῆς πόλεως ἐώντων εἶναι αὐτά, ὧν 
τὸ βλαπτικὸν ᾿ἀντιφάνης δηλοῖ (II 118 K) 

εἰς μακαρίαν τὸ λουτρόν, ὡς διέϑηκέ με. 
ἑφϑὸν κομιδῇ πεποίηκεν" ἀποκναίσειεν v 
κῶν ὁστισοῦν μου λαβόμενος τοῖ δέρματος. 
οὕτω στερεόν {τι} πρᾶγμα ϑερμόν ἐσθ᾽ ὕδωρ... 

Ἕρμιππος ( 348 K) 
μὰ {τὸν zii, οὐ μέντοι μεϑύειν τὸν ἄνδρα χρὴ 
τὸν ἀγαϑὸν οὐδὲ ϑερμολουτεῖν, ἃ σὺ ποιεῖρ. 

ηὔξηται δὲ καὶ ἡ τῶν ὀψοποιῶν περιεργία καὶ ἣ τῶν 
μυφεψῶν" ὥστ᾽ “οὐδ᾽ ἂν κολυμβᾶν sig κολυμβήϑραν 

ἃ μύρου᾽ ἀρκεῖσϑαί τις ἂν δύναιτο, φησὶν "Αλεξις 

[.] 

(IL 408 Κ). ἀνϑοῦσι δὲ καὶ αἱ τῶν περὶ τὰ πέμματα 
δημιουργίαι καὶ αἵ περὶ τὰς συνουσίας περιεργίαι, 

ὥστ᾽ ἐπιτεχνᾶσϑαι σπόγγους ὑποτίϑεσθαι' ἐπακτικὸν 

γὰρ εἶναι τὸ τοιοῦτον πρὸς ἀφροδισίων πλῆϑος. Θεό- 
φραστος δ᾽ οὕτω φησί (h. pl. IX 18, 9) τινας ὀχευτικὰς 

δυνάμεις εἶναι ὡς καὶ μέχρι ἑβδομήχοντα συνουσιῶν 
ἐπιτελεῖν καὶ τὸ τελευταῖον αὐτοῖς αἷμα ἀποκρένεσθϑαι. 
Φύλαρχος δὲ Σανδρόκοττόν φησι ([6]1 844) τὸν 
Ἰνδῶν" βασιλέα Σελεύκῳ μεϑ’ ὧν ἔπεμψε δώρων ἀπο- 
στεῖλαί τινας δυνάμεις στυτικὰς τοιαύτας ὡς ὑπὸ τοὺς 

πόδας τιϑεμένας τῶν συνουσιαξόντων οἷς μὲν ὁρμὰς 

7 fort. πεποίηκέ μ᾽ ἀποκνίσαιεν C ἀποκναιΐσειεν E 8 κᾶν 
Pors: καὶ CE 9 τι add. Cas 11 τὸν add, Erfurdt τὸ με- 
ϑύειν C 18 περιεργεία 5. 14 κολυμβῶν Dobr — 20.21 ὀχευ- 
τικοὺς Omisso δυνάμεις C, aed cf. Theophr. l. 8 28 σαν- 
δρόκυττον C 26 στυπτικὰς CE: corr. Cas 26 τυϑέμενος 
CE: corr. Mus 

10 

t [xl 
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στίδης ὃ Συρακούσιος, Ἡράκλειτος ὁ Μιτυληναῖος. 

γεγόνασι δὲ καὶ πλάνοι ἔνδοξοι, ὧν Κηφισόδωρος καὶ 
b Πανταλέων. Φιλίππου δὲ τοῦ γελωτοποιοῦ Ξενοφῶν 
μνημονεύει (aymp. 1). 

86. ὄρος οἰκουμένης. δῆμον τὴν Ῥώμην φησί. Az- 
yet δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἄν τις σκοποῦ πόρρω τοξεύων λέ- 

γοι τὴν Ῥώμην πόλιν ἐπιτομὴν τῆς οἰκουμένης" ἐν ἢ 
συνιδεῖν: ἔστιν οὕτως πάσας τὰς πόλεις ἵδρυμένας, 

καὶ κατ᾽ ἰδίαν δὲ τὰς πολλάς, ὡς ᾿4λεξανδρέων μὲν 
τὴν χρυσῆν, ᾿Δντιοχέων δὲ τὴν καλήν, Νικομηδέων 
Ób τὴν περικαλλῆ, προσέτι τε (com. inc. IV 604 M) 

τὴν λαμπροτάτην πόλεων πασῶν ὁπόσας ὃ Ζεὺς 
ἀναφαΐίνει, 

τὰς ᾿ἀϑήνας λέγω. ἐπιλείποι δ᾽ ἄν us οὐχ ἡμέρα μία 
ἐξαριϑμούμενον τὰς ἐν τῇ Ῥωμαίων οὐρανοπόλει 
[Ῥώμῃ] ἀριϑμουμένας πόλεις, ἀλλὰ πᾶσαι αἱ κατὰ 
τὸν ἐνιαυτὸν [ἀρυϑμούμεναι) διὰ τὸ πλῆϑος. καὶ γὰρ 
ὅλα ἔϑνη ἀϑρόως αὐτόϑι συνῴκισται, ὡς τὸ Καππα- 

δοκῶν καὶ Σχυϑῶν καὶ Ποντίων καὶ ἄλλων πλειό- 

νῶν. οὗτοι οὖν πάντες, ὁ σύμπας δῆμος τῆς oixov- 

μένης, τὸν ἐφ᾽ ἡμῖν, φησί, φιλόσοφον ὀρχηστὴν 
Μέμφιν ἐκάλεσαν ἀπαρχαίξοντες τὴν διὰ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ κίνησιν τῇ τῶν πόλεων ἀρχαιοτάτῃ καὶ βασιλι- 
κωτάτῃ, περὶ ἧς Βακχυλίδης φησί (fr. 89 B) 

τὴν ἀχείμαντόν τε Μέμφιν καὶ δονακώδεα Νεῖλον. 
οὗτος τὴν Πυϑαγόρειον φιλοσοφίαν ἐπιδείκνυσιν ἥτις 

8 φιλιππίδου E 6. 1 λέγει τὴν Ο 9 κατ᾽ ἰδίαν μὲν τὰς 
E, fort. ὡς κατ᾽ ἰδίαν τὰς 19 πόλεων E: πόλιν C πᾶσαν 
CE: corr. Mus 14 ἐπιλείτη C us Di: ye CE 16 Poug 
del. Bothe ἔδρυμένας Wilam 17 ἀριϑμούμεναι del. Bothe 
19 ποφτεχῶν CE: corr. K 28. 24 ἀρχαιοτέρᾳ καὶ βασιλικω- 
ξέρα CE: corr. Madvig 

21 
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€ στίδης ὁ Συρακούσιος, Ἡράκλειτος ὃ Μιτυληναῖος. 
γεγόνασι δὲ καὶ πλάνοι ἔνδοξοι, ὧν Κηφισόδωρος καὶ 

b Πανταλέων. Φιλίππου δὲ τοῦ γελωτοποιοῦ Ξενοφῶν 

e 

d 

μνημονδύει (aymp. 1). 
96. ὅρος οἰκουμένης. δῆμον τὴν Ῥώμην φησί. Az 

yet δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἄν τις σκοποῦ πόρρω τοξεύων Ac 
γοι τὴν Ῥώμην πόλιν ἐπιτομὴν τῆς οἰκουμένης" ἐν ἡ 
συνιδεῖν. ἔστιν οὕτως πάσας τὰς πόλεις ἱδρυμέναρ, 

καὶ xav ἰδίαν δὲ τὰς πολλάς, ὡς ᾿4λεξανδρέων μὲν 

τὴν χρυσῆν, ᾿Αἀντιοχέων δὲ τὴν καλήν, Νικομηδέων 
δὲ τὴν περικαλλῆ, προσέτι τε (com. inc. IV 604 M) 

τὴν λαμπροτάτην πόλεων πασῶν ὑπόσας ὁ Ζεὺς 
ἀναφαίνει, 

τὰς ᾿άϑήνας λέγω. ἐπιλείποι δ᾽ ἄν us οὐχ ἡμέρα μία 
ἐξαριϑμούμενον τὰς ἐν τῇ Ῥωμαίων οὐρανοπόλει 
[Ῥώμῃ] ἀρυϑμουμένας πόλεις, ἀλλὰ πᾶσαι αἵ κατὰ 
τὸν ἐνιαυτὸν [ἀρυϑμούμεναι) διὰ τὸ πλῆϑος. καὶ γὰρ 
ὅλα ἔϑνη ἀϑρόως αὐτόϑι συνῴκισται, ὡς τὸ Καππα- 
δοκῶν καὶ Σκυϑῶν καὶ Ποντίων καὶ ἄλλων πλειό- 
VOV. οὗτοι οὖν πάντες, ὃ σύμπας δῆμος τῆς οἶκου- 

μένης, τὸν ἐφ᾽ ἡμῖν, φησί, φιλόσοφον ὀρχηστὴν 
Μέμφιν ἐκάλεσαν ἀπαρχαίξοντες τὴν διὰ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ κίνησιν τῇ τῶν πόλεων ἀρχαιοτάτῃ καὶ βασιλι- 
κωτάτῃ; περὶ ἧς Βακχυλέδης φησί (fr. 39 B) 

τὴν ἀχείμαντόν τε Μέμφιν καὶ δονακώδεα Νεῖλον. 
οὗτος τὴν Πυϑαγόρειον φιλοσοφίαν ἐπιδείκνυσιν ἥτις 

8 φιλιππίδου E 6.7 λέγει τὴν C 9 κατ᾽ ἰδίαν μὲν τὰς 
E, fort. ὡς κατ᾽ ἰδίαν τὰς 12 πόλεων Εἰ: πόλιν O πᾶσαν 
CE: corr. Mus 14 ἐπιλείπη Ο με Di: γε CE 16 Ῥώμῃ 
del. Bothe ἱδρυμένας Wilam 17 ἀριϑμούμεναι del. Bothe 
19 ποντικῶν CE: corr. K 28. 24 ἀρχαιοτέρᾳ καὶ βασιλικω- 
τέρᾳ CE: corr. Madvig 

οι 
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τοὺς Φρύγας οἶδα ϑεωρῶν, 
ὅτε τῷ Πριάμῳ συλλυσόμενοι τὸν παῖδ᾽ ἦλθον 

τεϑνεῶτα, 

πολλὰ τοιαυτὶ καὶ τοιαυτὶ καὶ δεῦρο σχηματίσαντας. 
καὶ Τέλεσις δὲ ἢ Τελέστης ὃ ὀρχηστοδιδάσκαλος πολλὰ 
ἐξεύρηκε σχήματα, ἄκρως ταῖς χερσὶ τὰ λεγόμενα δει- 
κνύς. Φέλλις ὁ 4ήλιος μουσικὸς (FHG IV 476) τοὺς 

ἀρχαίους φησὶ κιϑαρῳδοὺς κινήσεις ἀπὸ μὲν τοῦ προσ- 
ὥπου μικρὰς φέρειν, ἀπὸ ποδῶν δὲ πλείους, ἐμβα- 
τηρίους καὶ χορευτικάς. ᾿Αριστοκλῆς οὖν φησιν (FHG 
IV 532) ὅτι Τελέστης ὁ Αἰσχύλου ὀρχηστὴς οὕτως ἦν 
τεχνίτης ὥστε ἐν τῷ ὀρχεῖσϑαι τοὺς “Ἑκτὰ ἐπὶ Θήβας 
φανερὰ ποιῆσαι τὰ πράγματα δι᾽ ὀρχήσεως. φασὶ δὲ 
καὶ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ποιηταί, Θέσπις, Πρατίνας [Κρα- 
τῖνος], Φρύνιχος, ὀρχησταὶ ἐκαλοῦντο διὰ τὸ μὴ μόνον 
τὰ ἑαυτῶν δράματα ἀναφέρειν εἰς ὄρχησιν τοῦ χοροῦ, 
ἀλλὰ καὶ ἔξω τῶν ἰδίων ποιημάτων διδάσκειν τοὺς 
βουλομένους ὀρχεῖσϑαι. 

μεϑύων δὲ ἐποίει τὰς τραγῳδίας Αἰσχύλος, ὥς φησι 
Χαμαιλέων (fr. 22 Κοορκο). Σοφοκλῆς γοῦν ὠνείδιξεν 
αὐτῷ ὅτι εἰ καὶ τὰ δέοντα ποιεῖ, ἀλλ᾽ οὐκ εἰδώς γε. 

40. ὀρχήσεις δὲ ἐθνικαὶ αὖἶδε' “ακωνικαί, Τροιξή- 
νιαι, ᾿Επιξεφύριοι, Κρητικαί, ᾿Ιωνικαί, Μαντινικαί, 

1 alterius personae verba 2 συλλησόμενοι σ 4 καὶ 
δεῦρο non intellego, velut πολλὰ τοιαυτὶ τῃδὶ κἀκεῖ καὶ δεῦρο 
(vel δευρὶ) σχ. coll. Arist. av. 42ὅ b τελεστὴς C τελετῆς E, 
fort. non lectio duplex sed duae eiusdem nominis formae 
6e. 7 δεικνυούσας CE: corr. Mein 7 Φδλις — 10 γχορευτικάς 
om, E 7 ὁ δείλιος C 9 μικρὰς φέρειν mihi suspecta, 
saltem μεταφέρειν — 18 φανερὰ C: φᾶναι E. 14 Θέσπις Cas: 
ϑεσπίας CE 14. 15 var. lect. del. Arnoldt 16 ὀρχηστρι- 
xovg ἐκ. E 20 γοῦν Di: οὖν CE 99. 98 Τροιζηνικαὶ CE: 

corr. Wilam 23 μαντινιακαὶ CY: covr. Mein 

6 
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πανάγρῳ τινὶ σιτοῦνται καθάπερ oí πολυτιμότατοι 
ὄρνιϑες" 

πολλοὶ μὲν βόσκονται ἐν Αἰγύπτῳ πολυφύλῳ 
βιβλιακοὶ χαρακῖται ἀπείριτα δηριόωντες 
Μουδέων ἐν ταλάρῳ. | 5 

e ἔἕἔἕως ἂν τῆς λογοδιαρροίας ἀπαλλαγῶσιν οὗτοι ol 
τραπεξορήτορες, οὗ ὑπὸ γλωσδαλγέας ἐπιλελῆσϑαί μοι 
δοχοῦσι καὶ τοῦ Πυϑθικοῦ χρησμοῦ, ὃν ἀναγράφει 
Χαμαιλέων (om. Koepke): 

εἴκοσι τὰς πρὸ κυνὸς καὶ εἴκοσι τὰς μετέπειτα .ΐ 

οἴκῳ ἐνὶ δκιερῷ 4Ἰηονύσῳ χρῆσϑαι ἰητρῷ. 

καὶ Μνησίϑεος δ᾽ ὁ ᾿Αϑηναῖος Διόνυσον ἰατρόν 
φησι τὴν Πυϑίαν χρῆσαι τιμᾶν ᾿4ϑηναίοις. φησὶ δὲ 
καὶ ᾿Δλκαῖος ὁ Μιτυληναῖος ποιητής (fr. 89 B 

τέγγε πνεύμονα οἴνῳ" τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται" M 
f ἡ 0 ὥρη χαλεπή" πάντα δὲ δίψαισ᾽ ὑπὸ καύματος. 

καὶ ἀλλαχοῦ (ἔτ. 40) 
πίνωμεν, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται. 

Εὔπολίές τε τὸν Καλλίαν φησὶν ἀναγκάξεσθαι ὑπὸ 
Πρωταγόρου πίνειν, ἵνα (1297 K) 2i 

πρὸ τοῦ κυνὸς τὸν πνεύμον᾽ ἔκλυτον φορῇ. 
ἡμῖν δ᾽ οὐ μόνον ὁ πνεύμων ἀπεξήρανται, κινδυνεύει 
ὃΣ καὶ ἡ καρδία. καίτοι ᾿ἀντιφάνης λέγει (II 112 K) 

1 Athenaeus scripserat of πολυτιμότατοι τῶν ὀρνέθων — 8 xo- 
λυφύλλω CE: corr. Mus 4 γαρακεῖται C 5 μουσάων CE: 
corr. Mus; suppl. velut πολυτιμότατοι πετεηνῶν 6θ sqq. fort. 
Cynuldi verba 6 dg ἄν τις 1oy. E. 11 γρᾶσϑαι CE: γρῆσϑο 
Euseb. ων ev. 5,80 12 δ᾽ ὁ K: δὲ οἷ ceterum cf. II 86b 
ἰατρὸς 16 οἴνῳ πνεύμονα τέγγε CE, cf. X 4800 16 πάντα — 
καύματος om. Ε δὲ δίψαισ᾽ p. 4800: δ᾽ ἐδέψουν C 18 mívo- 
Ico τί τὰ λύχν᾽ Óupévouev; δάκτυλος ἁμέρα ex X 480d proba- 
Liter A. Brunk 21 ἕκκλυστον Weke — 99 κινδεύει C 
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τὸ δὲ ξῆν, εἰπέ μοι, 
τί ἐστι; τὸ πίνειν φήμ᾽ ἐγώ. 
ὁρᾶς παρὰ ῥείϑροισι χειμάρροις ὅσα 
δένδρων ἀεὶ τὴν νύχτα καὶ τὴν ἡμέραν 

δ ὅ βρέχεται, μέγεϑος καὶ κάλλος οἷα γίνεται, 
τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ [οἱονεὶ δίψαν τινὰ 

ἢ ξηρασίαν ἔχοντ᾽] αὐτόπρεμν᾽ ἀπόλλυται. 
οὕτω τούτοις, φησί, κυνολογήσασιν ἐδόϑη πιεῖν. εἴρη- 
ται δὲ τὸ βρέχειν καὶ ἐπὶ τοῦ πίνειν. ᾿ἀντιφάνης 

10 (II 126 K) | 
δεῖ γὰρ φαγόντας δαψιλῶς βρέχειν. 

Εὔβουλος (II 909 K) 
Σίκων ἐγὼ 

βεβρεγμένος ἥκω καὶ κεχωϑωνισμένος. 
15 B. πέπωκας οὗτος; 4. ..... πέπωκ᾽ ἐγώ, 

μὰ Δία τὸν Μενδαῖον. 
42. ὅτι τὸ ἀναπίπτειν κυρίως ἐπὶ ψυχῆς ἐστιν, 

οἷον ἀϑυμεῖν, ὀλιγοδρανεῖν. Θουκυδίδης « (c. 10)" 
“νικώμενοι ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἀναπίπτουσι᾽ Κρατῖνος 

40 δ᾽ ἐπὶ ἐρετῶν χρᾶται τῇ λέξει (1 118 ΕΚ) “ῥοθίαξε κἀ- 

νάπιπτε. καὶ Ξενοφῶν ἐν Οἰκονομικῷ (8, 8) "διὰ 
τί ἄλυποι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ ἐρέται; ἢ ᾧτι ἐν τάξει 
μὲν κάϑηνται, ἐν τάξει δὲ προνεύουσιν, ἐν τάξει δὲ 
ἀναπίπτουσιν ;᾿ ἀνακεῖσθαι δέ φαμεν ἐπὶ ἀνδριάντος" 

$5 ὅϑεν τοὺς ἐπὶ κατακειμένων χρωμένους τῇ λέξει διέ- 
συρον. Ζέφιλος (om. Kock) 

2 [τὸ] πένειν Mein, tum recte fort. Kock τὸ δὲ | ξῆν, εἰπέ 
μοι, τέ ἐστι: πίνειν x14. 8—'1 cf. Soph. Ant. 712 6 ofovel — 
1 ἔχοντ᾽ del.K 9. accuratius βρέχεσθϑαι 11 φαγόντας φά- 
evya Mein, sed δαψιλῶς pertinet ad φαγόντας 15 velut ov 
μετρίως πέπωκ᾽ ἐγώ, μὰ vov 4ία τὸν Μενϑδαῖον il ᾧυ- 

28 

b 

In] 

τὴν E 18 ὀλιγωρεῦῶν CE: corr. K — 20 διϑίαζε Ὁ 23 moo- 
»loves» CE 26 δέφωῖζος C 

A* 
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ἐγὼ δ᾽ ἕως μέν τινος ἀνεκείμην. 
πρὸς ὃν δυσχεραίνων ὃ ἑταῖρός φησιν "ἀνάκεισο.ἢ 
Φιλιππίδης (IV 471 M) 

καὶ δειπνῶν ἀεὶ 
ἀνακείμενος παρ᾽ αὐτόν. 

καὶ ἐπάγει" 
πότερον ἀνδριάντας εἱστία: 

-κατακεῖσϑαι δὲ λέγεται καὶ κατακεκλίσϑαι, ὡς ἐν Συμ- 
ποσίοις Ξενοφῶν καὶ Πλάτων. Αλεξις (II 399 Ky 

ὥς ἐστι κατακεῖσθαι πρὸ δείπνου συμφορά" 
οὔτε γὰρ ὕπνος δήπουϑεν οὐδέν᾽ ἂν λάβοι 

d οὔϑ᾽ ἂν λέγῃ τις οὐδαμῶς udOoiuusv ἄν" 
ὁ νοῦς γάρ ἐστι τῆς τραπέξης πλησίον. 

ἔστι δὲ εὑρεῖν καὶ ἐπὶ τῆς ἐννοίας ταύτης σπανίως τὸ 

10 

ἀνακεῖσθαι. σάτυρος παρὰ Σοφοκλεῖ τοῦτό φησιν i 
ἐπικαιόμενος τῷ Ἡρακλεῖ (fr. 686 Ν)" 

ἀνακειμένῳ 
μέσον εἰς τὸν αὐχέν᾽ εἰσαλοίμην. 

᾿Αριστοτέλης ἐν Τυρρηνῶν Νομίμοις (fr. 556 Β)" “οἵ 
δὲ Τυρρηνοὶ δειπνοῦσι μετὰ τῶν γυναικῶν ἀνακεί- 
μενοὶ ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἱματίῳ Θεόπομπος (1750 K) 

e ἐπίμομεν μετὰ ταῦτα. . . . . 
κατακείμενοι μαλακῴτατ᾽ ἐπὶ τρικλινίῳ, 
Τελαμῶνος οἰμώξοντες ἀλλήλοις μέλη. 

Φιλωνίδης (1256 K) 

1 ἕως τινὸς μὲν Mein 7 ἀνδριάντα CE: corr. Mein, cf. 
com. inc. fr. 186 11—13 om. αἴ 11 οὔτε γὰρ δειπνος C 
notato mendo): corr. Mus 12 οὐδ᾽ ἂν C: corr. Iac μάϑοιμ᾽ 
ἂν C: corr. Mus 14 οὐ σπανίως Wilam, καίτοι σπανίως Καὶ 
16 περὶ cog. C: corr. Mus 16, 16 sic distinxit Nauck 
1ὅ σάτυρος — 17 ἀνακειμένῳ om. E — 16 fort. ἐπιμαινόμενος 
19 ἐν τυρρηνοῖς C 
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κατάκειμαι, ὡς ὁρᾶτε, δεκάπαλαι. 
ξὐριπέδης Κύκλωπι (v. 410)" 

ἀνέπεσε φάρυγος αἰϑέρ᾽ ἐξανιεὶς βαρύν. 
ι Ἅ4λεξις (II 402 EK) 

6 μετὰ ταῦτ᾽ ἀναπεσεῖν 
ἐχέλευον αὐτὴν παρ᾽ ἐμέ. 

48. ὅτι τὸ πάσασθαι ἐπὶ τοῦ ἀπογεύσασθαι τέθε- 
ται. φησὶ γοῦν Φοῖνιξ πρὸς ᾿Αχιλλέα (I 486)" “οὐκ 
ἤϑελον &u' ἄλλῳ ἐν μεγάροισι πάσασϑαι.᾽ καὶ ἀλλα- 

10 χοῦ (y 9) ᾿εὖϑ᾽ οἵ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο. τῶν γὰρ 
σπλάγχνων ἀπογεύονται μόνον ὡς ἂν ὀλίγων πολὺς 
ὅμιλος. καὶ ὃ Πρίαμος δὲ πρὸς ᾿4χιλλέα φησί ($5641) 
νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην.᾽ οἰκεῖον γὰρ τοῦ τηνι- 
κάδε ἀτυχήσαντος ἀπογεύσασθαι μόνον᾽ εἰς κόρον γὰρ 

15 ἐλθεῖν ovx sia τὸ πένθος. διὸ καὶ ὁ τὸ σύνολον οὐ 

γευσάμενος τροφῆς 'xstv ἄσιτος, ἄπαστος (ὃδ 788)? 
ἐπὶ δὲ τῶν ἀποπληρουμένων οὐδέποτε λέγει τὸ πά- 
σασϑαι, ἀλλ᾽ ὁπόσα δηλοῖ xógov: “αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου 
τάρφϑεν᾽ (ξ 99) καὶ “ἐδητύος ἐξ ἔρον ἔντο (ὃ 68). οἵ 

40 dà νεώτεροι καὶ ἐπὶ τοῦ πληρωϑῆναι τιϑέασι τὸ πά- 
σασθαι. Καλλίμαχος (fr. 261 508)" 

μύϑου δὲ πασαίμην 
ἥδιον. 

Ἐρατοσϑένης (fr. 35 Hy 

t5 ὀπταλέα κρέα 
ἐκ τέφρης ἐπάσαντο τά τ᾽ ἀγρώσσοντες ἕλοντο. 

1 velut ἤδη κατακείμεϑ᾽ 8 ἀνέπευσε E φάρυγγος CE 
Ἰ τι τὸ C: τῶ τὸ E 10 ἐπάσσαντο CE 11 μόνων CE: 
corr. Cas 18 vo» óà CE 14 γὰρ E: om. C 16 ἴοὰ. 
ἐσθίειν coll. Didymi schol. 7 222 

24 

b 
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44. 'zotíxoAAov ἅτε ξύλον παρὰ ξύλῳφ᾽ φησὶν ὁ 
Θηβαῖος μελοποιός (fr. 241 B5. 

[ἔτι περὶ τοῦ τῶν ἡρώων βίου! 

ὅτι Σέλευκός φησι τὴν παρ᾽ Ὁμήρῳ δαῖτα ϑά- 
λειαν στοιχείων μεταϑέσει δίαιταν εἶναι" τὸ δὲ ἀπὸ 
τοῦ δαίσασϑαι λέγειν βιαιότερόν ἐστι. 

ὅτι Καρύστιος ὁ Περγαμηνὸς ἱστορεῖ (FHG IV 869) 
τὰς Κερκυραίας γυναῖκας ἔτι καὶ νῦν σφαιριξούσας 

ἄδειν. σφαιρίξουσι δὲ παρ’ Ὁμήρῳ οὐ μόνον ἄνδρες 
ἀλλὰ καὶ γυναῖκες. καὶ δίσκοις δὲ καὶ ἀκοντίοις μετὰ 

τινος συμμετρίας ἐχρῶντο (ὃ 626) 
δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες. 

τὸ γὰρ τερπνὸν τὴν κακοπάϑειαν xovgpéítst καὶ éxi 
κυνηγέσια δὲ ἐξίασιν οἱ νέοι πρὸς μελέτην τῶν πολε- 
μικῶν κινδύνων καὶ ἐπὶ ϑήρας παντοίας, ἀφ᾽ ὧν ῥω- 
μαλεώτεροι καὶ ὑγιεινότεροι διετέλουν, [ὡς] ὅτε ᾿πυρ- 
γηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύνουσι καὶ ἀντίον ἱστάμενοι 

b 

1( 

ἀκοντίξουσιν᾽ (M 43). ἴσασι δὲ xol λουτρὰ ἄκη πόνων - 
παντοῖα, κόπον μὲν ϑαλάττῃ λύοντες, ἢ μάλιστα τοῖς 
νεύροις ἐστὶ πρόσφορος, ἀναχαλῶντες δὲ ταῖς ἐμβά- 
6:0, τὰς τῶν μυῶν συντάσεις, εἶτ᾽ ἐπαλείφοντες λίπα 
πρὸς τὸ μὴ ξηρανϑέντος τοῦ ὕδατος ἀπεσκληρυμμένα 
γίνεσϑαι τὰ δώματα. οἱ γοῦν ἀπὸ τῆς σκοπιῆς ἐπαν- 
ελθόντες “ἰδρῶ πολλὸν ἀπενίξοντο ϑαλάσσῃ κνήμας 
ἠδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς᾽ (K 572), καὶ οὕτως ἀναψύ- 

8 ἔτι --- βίου om. E,recte opinor ἀ ὁμήρου E 7 ὅτι -- 
9 ἄδειν om. 14 κυνηγεσία CE: corr. Cas 16 og del. 
Wilam 106. 17 πυργηδὸν C: πυργηδὸν ἐν περιβολῇ (1. παραβολῇ) 
ὁμηρικῇ E 19 λούοντες CE: corr. Eust. 1481, ὅ8 — 21 λίπος E 
22 ξηρανϑέντος Cas: ῥανθέντος CE ἀπεσκληρυμένα E. ἀπεσκλη- 
enué»a C 23 σκοπῆς E 25 ἀμφί τε (ye E) μακρούς CE 

2€ 
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ἔνϑα δένδρεα μακρὰ πεφύκει, 
κλήϑρη τ᾽ αἵγειρός τ᾽ ἐλάτη v ἦν οὐρανομήκης. 

ἀρχαιοτέρα δ᾽ ἦν καὶ τῶν Τρωικῶν ἡ τούτων χρῆσις. 
Τάνταλος γοῦν οὐδὲ ϑανὼν ἀπαλλάττεται τῆς τούτων 

ἐπιϑυμίας" εἴπερ ὁ κολάξων αὐτὸν θεὸς προσείων 6 
(Plat. Phaedr. p. 2809), καϑάπερ Of τὰ ἄλογα τῶν ξῴων 
τοῖς ϑαλλοῖς ἄγοντες, τοὺς τοιούτους καρποὺς ἀπο- 

κρούεται αὐτὸν τῆς ἀπολαύσεως, ὅτε τῆς ἐλπίδος ἐγ- 

γὺς ἔλθοι. καὶ Δαέρτην δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἀναμιμνήσκει 
ὧν ἔδωκεν αὐτῷ παιδὶ ὄντι (m 840) ᾿ὄγχνας μοι δῶ- 10 
κας τρισκαίδεκα᾽ καὶ τὰ ἑξῆς. 

46. ὅτε δὲ xal ἰχϑῦς ἤσϑιον Σαρπηδὼν δῆλον 
ποιεῖ (E 487), ὁμοιῶν τὴν ἅλωσιν πανάγρου δικτύου 
ϑήραᾳ. καίτοι Εὔβουλος κατὰ τὴν κωμικὴν χάριν 
φησὶ παίξων (II 201 K) 18 

ἐἰχϑὺν δ᾽ Ὅμηρος ἐσθίοντ᾽ εἴρηκε ποῦ 
τίνα τῶν ᾿Δἀχαιῶν; κρέα δὲ μόνον ὥπτων, ἐπεὶ 
ἔψοντά γ᾽ οὐ πεποίηκεν αὐτῶν οὐδένα. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μίαν ἀλλ᾽ ἑταίραν εἶδέ τις 

ὅ αὐτῶν, ἑαυτοὺς δ᾽ ἔδεφον ἐνιαυτοὺς δέκα. « 
πικρὰν στρατείαν δ᾽ εἶδον, οἵτινες πόλιν 
μίαν λαβόντες εὐρυπρωκτότεροι πολὺ 
τῆς πόλεος ἀπεχώρησαν ἧς εἷλον τότε. 

οὐδὲ τὸν ἀέρα δ᾽ (ol) ἥρωες τοῖς ὄρνισιν εἴων ἐλεύ- 
ϑερον, παγίδας καὶ νεφέλας ἐπὶ ταῖς κίχλαις καὶ πε- 2 

1 ἔνϑεν E 4 γοῦν Di: οὖν ΟΕ ἀπαλλάττετο E (ἀπηλ- 
λάττετο Mus) ὅ προσιὼν CE: corr. Cas 7 τοῖς τοιούτοις 
καρποῖς CE: corr. Cas 7. 8 ἀποκρύεσθϑαι E superscr. τ (i. e. 
ἀποκρύεται) ἀποκρύψαι C: corr. Mus 18 ἅλωσιν E: ἅλωνα 
C 16 ἰχϑὺν δὲ ποῦ ὅμηρος ἐσθ. εἴρηκε CE: corr. Grot 
19 fort. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀμίαν, «AA  (o00 » ἑἕταραν 20 αὐτοὺς 
δ᾽ CE: corr. Mus 21 στρατίαν Εἰ στρατιὰν Ὁ 22 fc λα- 
βόντες Dobr 2428 πόλεως CE 84 of add. Schw 
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γυναῖκα γαμετὴν ἡρπασμένην τὴν στρατείαν πεποιη- 

μένῳ. e 
41. παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων veovéoov' 

Πένδαρος ἐπαινεῖ (ol. IX 48. Εὔβουλος δέ φησιν 
(II 209 K)* b 

ἄτοπον δὲ τὸν μὲν οἶνον εὐδοκιμεῖν ἀεὶ 
παρὰ ταῖς ἑταίραις τὸν παλαιόν, ἄνδρα δὲ 
μὴ τὸν παλαιόν, ἀλλὰ τὸν νεώτερον. 

86 τὸ αὐτὸ δὲ καὶ "4λεξις σχεδὸν ἀπαραλλάκτως (II 400 K), 

τοῦ σφόδρα μόνου κειμένου ἀντὶ τοῦ ἀεί. ὄντως δὲ 10 

ὁ παλαιὸς οἶνος οὐ πρὸς ἡδονὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
ὑγίειαν προσφορώτερος. πέσσει τὲ γὰρ μᾶλλον τὰ 
σῖτα καὶ λεπτομερὴς ὧν εὐανάδοτός ἐστι δυναμέν τε 
τοῖς σώμασιν ἐμποιεῖ τὸ αἷμά τε ἐνερευϑὲς καὶ εὐανά- 
δοτον καταδκευάξει καὶ τοὺς ὕπνους ἀταράχους παρέχει. 16 
ἐπαινεῖ δὲ Ὅμηρος τὸν ἐπιδεχόμενον ἱχανὴν κρᾶσιν, 

b ὡς τὸν τοῦ Μάρωνος (ι 191). ἐπιδέχεται δὲ πλδέω κρᾶ- 
σιν ὃ παλαιὸς οἶνος διὰ τὸ μᾶλλον ϑερμὸς γίνεσϑαι 
παλαιούμενος. ἔνιοι δὲ καὶ τὴν Διονύσου φυγὴν (Z 185) 

εἰς τὴν ϑάλασσαν οἰνοποιέαν σημαίνειν φασὶ πάλαι 30 
γνωριξομένην. ἡδὺν γὰρ εἶναι τὸν οἶνον παρεγχεο- 
μένης ϑαλάσσης. ἐπαινῶν δὲ Ὅμηρος τὸν μέλανα 
οἶνον πολλάκις αὐτὸν καὶ αἴϑοπα καλεῖ. δυναμικώτα- 
τος γάρ ἐστι καὶ μένων ἐν ταῖς ἕξεσι τῶν πινόντων 
πλεῖστον χρόνον. Θεόπομπος δέ φησι (FHG I 828) 26 
παρὰ Χίοις πρώτοις γενέσϑαι τὸν μέλανα οἶνον, καὶ 
τὸ φυτεύειν δὲ καὶ ϑεραπεύειν ἀμπέλους Χίους πρώτους 

c μαϑόντας παρ᾽ Οἰνοπίωνος τοῦ Διονύσου, ὃς καὶ συνῴ- 

10 óvtog C 18 ὑγείαν 18 δύναμιν δὲ Ο 14 fort, τό 
σφ alue 14. 15 καὶ εὐανάδοτον delendum, nisi fuit εὐδιά- 
στον 16 ἐπαιφεὶ E: αἰπενεῖς. “21 φυτεύειν τ Ὦ 98 συνώ- 
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φότερος (δέν. oU πληκτικός. ὁ Τιβουρτῖνος λεπτός, 
εὐδιάπνευστος, ἀκμάξων ἀπὸ ἐτῶν δέκα᾽ κρείττων δὲ 

f γίνεται παλαιούμενος. ὁ Δαβικανὸς ἡδὺς καὶ λιπαρὸς 

21 

τῇ γεύσει, μεταξὺ Φαλερίνου xal ᾿Δλβανοῦ᾽ ὃ δὲ ἄρχεται 
τῆς πόσεως ἀπὸ ἐτῶν δέκα. ὁ Γαυρανὸς δὲ καὶ ὀλίγος 
καὶ κάλλιστος, προσέτι τε sUtovog καὶ παχύς, Πραι- 
νεστίνου δὲ (xal» Tifovor(vov λιπαρώτερος. ὁ Μαρ- 
σικὸς δὲ πάνυ αὐστηρός, εὐστόμαχος δέ. γίνεται δὲ 
περὶ τὴν Καμπανίας Κύμην ὁ καλούμενος Οὐλβανός, 
κοῦφος, πότιμος ἀπὸ ἐτῶν πέντε. ὁ ̓ ἀγκωνιτανὸς χρη- 
στίς, λιπαρός, πο. .... ὃ Βυξεντῖνος ἐμφερῶς ἔχει τῷ 
᾿Αλβανῷ τῷ ὀμφακίᾳ᾽ ἐστὶ δὲ δυνάμει καὶ εὐστόμαχος. 
ὁ Οὐελίτερνος δὲ ἡδὺς πινόμενος, εὐστόμαχος᾽ ἴδιον 
δ᾽ αὐτοῦ τὸ μὴ δοκεῖν ἀπαρέγχυτος εἶναι" ἐμφαίνει 
γὰρ ὡς ἐμμεμιγμένου αὐτῷ ἑτέρου. ὃ Καληνὸς κοῦφος, 
τοῦ Φαλερίνου εὐστομαχώτερος. εὐγενὴς δὲ καὶ ὁ Καί- 
κουβος, πληκτικός, εὕτονος" παλαιοῦται δὲ μετὰ ἱκανὰ 
ἔτη. ὁ Φουνδανὸς εὕτονος, πολύτροφος, μεφαλῆς καὶ 

στομάχου ἅπτεται" διὸ οὐ πολὺς ἐν συμποσίοις πίνεται. 

πάντων δὲ τούτων ὁ Σαβῖνος κουφότερος, ἀπὸ ἐτῶν 
ἑπτὰ ἐπιτήδειος πίνεσϑαι μέχρι πεντεκαίδεκα. ὃ δὲ 
Σιγνῖνος μέχρις ἐτῶν $E χρήσιμος, παλαιωϑεὶς δὲ πολὺ 
χρησιμώτερος. ὁ Novusvravóg ἀκμάζει ταχὺ καὶ ἀπὸ 

1 δὲ add. Καὶ 8 ὃ λαβικανὸς — 19 εὐστόμαχος om. E 
6 ἐτῶν τ. ἀγαύρανος C: ἐτῶν δέκα. ὃ I. Cas, fort. ἐτῶν ια΄. 
Γαυρανὸς 0b 6 εὔγονος C: corr. Mus 6. 7 πρινεστέγου (mendo 
notato) C: corr. Mus 7 καὶ add. Mus 9 fort. Οὐλκανός 
vel Οὐολκανὸς i.e. vinum Volcanum 10 πότιμος κοῦφος C: 
corr. Schw ἀγκωνιτανὸς Cas: à νιτανός C — 11 πόζτι- 
μος ἀπὸ ἐτῶν ..» Di ἐμφερῶς Schw: .. φερῶ C — 12 ante 
xal intercidit fort. adiectivum velut πολύτροφος 18 οὐέν- 
τερνος CE: corr. Schw 16. 17 κέκουβος CE 18 κεφαλὴ 
καὶ στομάχω E 929 puto ἀπὸ ἐτῶν ἕξ 

ὅ 

20 
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ἐξ Ἤλιδος μάγειρος, ἐξ "Moyove λέβης, 
Φλιάσιος οἶνος, ἐκ Κορίνθου στρώματα, 
ἐχϑῦς Σικυῶνος, «Αἰγίου δ᾽ αὐλητρίδες, 
τυρὸς Σικελικός, — — — — — — 

δ μύρον ἐξ ᾿4ϑηνῶν,. ἐγχέλεις Βοιώτιαι. 5 
Ἕρμιππος δ᾽ οὕτως (I 248 K) 

10 

15 

ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
ἐξ οὗ ναυκληρεῖ Διόνυσος ἐπ᾽ οἴνοπα πόντον, 
ὅσσ᾽ ἀγάϑ᾽ ἀνθρώποις δεῦρ᾽ ἤγαγε νηὶ μελαίνῃ. 
ἐκ μὲν Κυρήνης καυλὸν καὶ δέρμα βόειον" T 
ix δ᾽ ᾿Ελλησπόντου σκόμβρους xal πάντα vaQíym 
ἐκ δ᾽ αὖ Θετταλίας χόνδρον καὶ πλευρὰ βόεια" 
καὶ παρὰ Σιτάλκου ψώραν Μ“ακεδαιμονέοισι" 
καὶ παρὰ Περδίκκου ψεύδη ναυσὶν πάνυ πολλαῖς. 
αἴ δὲ Συράκουσαι σῦς καὶ τυρὸν παρέχουσι. 1 
καὶ Κερκυραίους ó Ποσειδῶν ἐξολέσειε 

ναυσὶν ἐπὶ γλαφυραῖς, ὁτιὴ δίχα ϑυμὸν ἔχουσι. 
ταῦτα μὲν ἐντεῦϑεν᾽ ἐκ δ᾽ “ἰγύπτου τὰ κρεμαστὰ 
ἱστία καὶ βίβλους" ἀπὸ δ᾽ αὖ Συρίας λιβανωτόν᾽ 
ἡ δὲ καλὴ Κρήτη κυπάριττον τοῖσι ϑεοῖσιν, 9 
ἢ Aog δ᾽ ἐλέφαντα πολὺν παρέχει κατὰ πρᾶσιν'" 
ἡ Ῥόδος ἀσταφίδας {τε καὶ ἰσχάδας ἡδυονείρους. 
αὐτὰρ ἀπ’ Εὐβοίας ἀπίους καὶ ἴφια μῆλα" 
ἀνδράποδ᾽ ἐκ Φρυγίας, ἀπὸ δ᾽ ̓ ἀρκαδίας ἐπικούρους. 

2 Φλιάσιος Kockio suspectum, exspectes vinum Thasium, velut 
olvog δὲ Θάσιος 8 σικυώνιος CE: corr. Mus 5 ἐγχέλυς 
CE: corr. Di 9 év ἀνθρώποις CE: corr. Mus 19 Θεττα- 
λίας Kock: íivoA/ug CE 13 ψώρας E λακεδαιμονέοις CE: 
corr. Mus 15 συράκοσσαι C σῖτον xol τυρὸν Eust. 961, 10 
παρέχουσαι CE: corr. Eust 16 post 19 transponi vult Wilam 
17 ὁτιὴ Di: ὅτι CE. 18 ἐντεῦθεν μὲν ταῦτ᾽ Herw 21 κατά- 
πριστον Kock (salem καταπριστόν)Ἠ 22 τε add. Mus 28 εὖ- 
βοίης € ἴφια μῆλα dixit παρ᾽ ὑπόνοιαν, non oves sed mala 
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αἴ Παγασαὶ δούλους xal στιγματίας παρέχουσι. 

80 τὰς δὲ Διὸς βαλάνους καὶ ἀμύγδαλα σιγαλόεντα 28 
Παφλαγόνες παρέχουσι" τὰ γάρ (τ᾽ ἀναϑήματα 

δαιτός" 
δ Φοινίκη δ᾽ αὖ καρπὸν φοίνικος καὶ σεμίδαλιν" 

Καρχηδὼν δάπιδας καὶ ποικίλα προσκεφάλαια. 
50. Πίνδαρος δ᾽ ἐν τῇ εἰς Ἱέρωνα Πυϑικῇ ὠδῇ 
(fr. 106 B5: 

ἀπὸ Ταὐγέτοιο μὲν Acxowav 
10 ἐπὶ ϑηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώτατον ἑρπετόν. 

Σχύριαι δ᾽ ἐς ἄμελξιν γάλακτος 
αἷγες ἐξοχώταται" 
ὅπλα δ᾽ ἀπ᾽ ἴάργεος, ἄρμα Θηβαῖον, (ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῆς ἀγλαοκάρπου 
16 Σικελέαρ ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν. b 
Κριτίας δὲ οὕτως (fr. 1 By 

κότταβος ἐκ Σικελῆς (ἐστι) χϑονὸς ἐκπρεπὲς ἔργον, 
ὃν σχοπὸν ἐς λατάγων τόξα καϑιστάμεϑα. 

εἶτα δ᾽ ὄχος Σικελὸς κάλλει δαπάνῃ τε κράτιστος. 
30 e| o9 o9 os o o. o o. 9m o. 9 s ΕΞ 

b Θεσσαλικὸς δὲ ϑρόνος, yvíov τρυφερωτάτη ἔδρα. 
εὐναίου δὲ λέχους κάλλος ἔχει 

8 v' add. Mus 5 Φοῖνιξ δ᾽ αὖ Mein, δ᾽ αὖ del. Iac, 
latet sine dubio glossema; Κύπρος δ᾽ αὖ Wilam 6 δάπεδας 
CE 17 Πυϑικῇ φδῇ videtur error subesse 10 τρέφειν error 
Eustathii 1892, 5 11 γλάγους Eust. 1569,44 18 ἀλλ᾽ add. 
schol. Arist. Pac. 78. ἀγλαοκάρπους C 1 σικελίξειν ὄχημα E 
17 σικελικῆς ΒΞ Ἐ ἐστι 0m. CE: add. p. 666b ἔργον p.666: 
εἷς ἔργον C εἰς ἔριον E 18 λατάμων E 19 σικελικὸς CE: 
corr. Mus κάλλει — κράτιστος om. E. καλλι C: corr. Cas 
?0 suppl. Sitzler (ex p. 432 e) ἄγγεα ΛΜυδὴ γεὶρ εὗρ᾽ Moia- 
terere 21 γυίων Mus: yvo CE 29 ἔξοχα κάλλος ἔχει 

us 



e 
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Μίλητός τε Χίος v' ἔναλος πόλις Olvozíovos. 

Τυρσηνὴ δὲ κρατεῖ χρυσότυπος φιάλη 
καὶ πᾶς χαλκὸς ὅτις κοσμεῖ δόμον ἔν τινι χρείᾳ. 

10 Φοίνικες δ᾽ εὗρον γράμματα ἀλεξίλογα. 
Θήβη δ᾽ ἁρματόεντα δίφρον συνεπήξατο πρώτη; 

φορτηγοὺς δ᾽ ἀκάτους Κᾶρες ἁλὸς ταμίαι. 

τὸν δὲ τροχὸν γαίας τε καμίνου τ᾽ ἔκγονον εὗρε, 
κλεινότατον κέραμον, χρήσιμον οἰκονόμον, 

16 ἡ τὸ καλὸν Μαραϑῶνι καταστήσασα τρόπαιον. 
καὶ ἐπαινεῖται ὄντως ὃ ̓ Δττικὸς κέραμος. Εὔβουλος 1 
δέ φησι (Π 211 K) ᾿Κνίδια κεράμια, Σικελικὰ βατάνια, 
Μεγαρικὰ πιϑάκνια. ᾿Αντιφάνης δέ (II 171 Ey 

(xal) νᾶπυ Κύπριον καὶ σκαμωνίας ὀπὸν 
(xal» κάρδαμον Μιλήσιον (καὶ κρόμμνον 
Σαμοϑράκιον {καὶ καυλὸν ἐκ Καρχηδόνος 
καὶ σίλφιον ϑύμον (rs τῶν) “Ὑμηττίων 

5 ὀρίγανόν (vs) Τενέδιον. 
51. ὅτι ὁ Περσῶν βασιλεὺς τὸν Χαλυβώνιον μόνον 

οἶνον ἔπινεν ὅν φησι Ποσειδώνιος (ἘΔ III 276) x&v 

1 

Ζαμασκῷ τῆς Συρίας γίνεσϑαι, Περσῶν αὐτόϑι κατα- 9 
φυτευσάντων τὰς ἀμπέλους. ἐν δὲ Ἴσσῃ τῇ κατὰ τὸν 
᾿Αδρίαν νήσῳ ᾿4γαϑαρχίδης φησὶν (FHG III 194) οἶνον 
γίνεσϑαι ὃν πᾶσι συγκχρινόμενον καλλίω εὑρίσκεσθαι. 
Χίου δὲ οἴνου καὶ Θασίου μέμνηται Em (Avxog (1804 K)* 

* Xiog καὶ Θάσιος ἠϑημένος.᾽ καὶ ᾿ἀντέδοτος δέᾳ(! 411 K) 3 

8 ὅτις Mus: ὅστις CE — 4 δεξίλογα Dobr, λεξίλογα Schw, 
ἀεξίλογα Mein Ἷ τροχοῦ Cas, nonrecte γαέης E τὲ γόνον 
CE: corr. Mus 9 μαραϑῶνος C 11 κεράμεια CE βοτάνια 
CE: corr. Mus 12 Εὔβουλος δὲ et v. 10 ᾿ἀντιφάνης δέ Di 
18 eqq: Eubuli ex Glauco fabula versus sunt, quos supplevi ex 
Poll. VI 67 14 κρόμιον ΟΕ 16 ϑύμον Ὑμήττιον CE τε 
add. Pors 93 fort. πάντων καλλίω 965 καὶ ᾿Ἀντίδοτος — 
p. 65, 4 κατέβρεξε om. αἴ 26 καὶ ἀντίδοτον δὲ C: corr. Kidd 
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Θάσιον ἔγχει. 0; 

ὁ γὰρ λαβών μου καταφάγῃ τὴν καρδίαν, 

ὅταν πίω τοῦδ᾽, εὐθὺς ὑγιὴς γίνεται" 

᾿Ασκληπιὸς κατέβρεξε 
b οἶνος “έσβιος, 

ὃν αὐτὸς ἐποίησεν ὁ Μάρων, μοι δοκῶ, 
φησὶ Κλέαρχος (IV 564 M). 

Δεσβίου ... πώματος 
οὐκ ἔστιν ἄλλος οἶνος ἡδίων πιεῖν, 

10 φησὶν "“4λεξις (II 898 K). 

18 

20 

Θασίέοις καὶ Μεσβέοις οἰναρίοις 

τῆς ἡμέρας τὸ λοιπὸν ὑποβρέχει μέρος 
καὶ νωγαλέίζξει. 

ὁ αὐτός (ibid) 
ἡδὺς ὁ Βρόμιος τὴν ἀτέλειαν Μεσβίου 
ποιῶν τὸν οἶνον εἰσάγουσιν ἐνθάδε᾽ 
ὃς ἂν εἰς ἑτέραν ληφϑῇ δ᾽ ἀποστέλλων πόλιν 

κἂν κύαϑον, ἱερὰν ἐγγράφων τὴν οὐσίαν. 
Ἔφιππος (II 264 K) 

φιλῶ γε πράμνιον oivov Aéofiov . . .. 
πολλὴ δὲ Μεσβία σταγὼν ἐχπίνεται 
ἄγαν. 

᾿ἀντιφάνης (II 117 K) 

ἔστιν ὄψον χρηστόν, ἐπαγωγὸν πάνυ 
1 velut ἔγχει, παιδίον 2 καταφᾶ i. e. καϊαφάγει vel 

καταφαγεῖν C: corr. Iac, ab initio ὃ “γὰρ ἂν (fort. ὅτι ἂν) δάκ- 
ψον μου Kock 8 τοῦδ᾽ Kock: τοῦτ᾽ C 4 deus ipse nova 
me salwie per fudit 5. 6 fort. Clearchi peripatetici verba 
8 πόματος CE 11 sqq AÁlexidis versus corrupti cf. Il 47d 
15 velut ἡδύς γ᾽ ὁ Βρόμιος (γ᾽ add. Pors)' χρῆν ἀτέλειαν Λεσ- 
βίοις (hoc Cas) ποιεῖν eb v. 18 ἐγγράφειν 17 ὃς δ᾽ ἂν εἰς 
ír. ληφθῇ ἀπ. CE: corr. Pors 18 ἐγγράφω C 20 et 21 
fort. ne eiusdem quidem poetae 20 φιλῶ γέροντα Kock 
29 ἄγαν del. Mein 24 πάρεστιν lac 

ATHENAXNUS I. 6 
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οἶνός τε Θάσιος καὶ μύρον καὶ στέμματα. 
ἐν πλησμονῇ γὰρ Κύπρις, ἐν δὲ τοῖς κακῶς 
πράσσουσιν οὐκ ἔνεστιν ᾿Δφροδίτη βροτοῖς. 

Εὔβουλος (II 209 K) 
Θάσιον ἢ Χῖον λαβὼν b 

ἢ “έσβιον γέροντα νεκταροσταγῆ. 
μέμνηται δὲ οὗτος καὶ ψιϑέου οἴνου (ib. 212) 

οἶνον γάρ μὲ ψέϑιον γεύσας | 
ἡδὺν ἄκρατον, διψῶντα λαβὼν 
ὕξει παίει πρὸς τὰ στήϑη. 1 

καὶ ᾿ἀναξαν δρέίδης (1168 Κ)᾽ 'χοὺς κεκραμένος | ψυϑίου. 
29 . 52. ὅτι ᾿Δριστοφάνους τὰς δευτέρας Θεσμοφο- 

ριαξούσας Δημήτριος ὃ Τροιξήνιος Θεσμοφοριασάσας 
ἐπιγράφει. ἐν ταύτῃ ὃ κωμικὸς μέμνηται Πεπαρηϑίου 
οἴνου (I 418 K) 10 

οἶνον δὲ πίνειν οὐκ ἐάσω πράμνιον, 
οὐ Χῖον, οὐχὶ Θάσιον, οὐ Πεπαρήϑιον, 

, οὐδ᾽ ἄλλον ὅστις ἐπεγερεῖ τὸν ἔμβολον. 
Εὔβουλος (II 210 E) 

ὁ Δευκάδιος πάρεστι καὶ μελίττιος 30 

οἰνίσκος οὕτω πότιμος. 

᾿Δρχεστράτου τοῦ δειπνολόγου (fr. 59 Ri) 
b εἶθ᾽ ὁπόταν πλήρωμα Διὸς σωτῆρος ἔλησϑε, 

ἤδη χρὴ γεραόν, πολιὸν σφόδρα κρᾶτα φοροῦντα 
οἶνον, ὑγρὰν χαίταν λευκῷ πεπυκασμένον ἄνθει 36 
πίνειν, ἐκ “έσβου περικύμονος ἐκγεγαῶτα. 

2. 8 cf. Eurip. fr. 887 N 7. 8. 11 ψυϑίου et ψύϑιον E 
10 πρὸς τὰ στήϑη mihi obscura — 17 οὐχὶ Di: ov CE, οὐδὲ 
Schw 18 ἐπεγείρει CE: corr. Brunck 20 μιλέττιος CE: 
corr. Schw 21 οὔπω Cas, sed ne sic quidem res plana 
24 κρατοφοροῦντα CE: corr. Cas 25. 26 om. E. 25 $yo& 
zaírzo. C: corr. Brunck 
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olvog τε Θάσιος καὶ μύρον xal στέμματα. 
ἐν πλησμονῇ γὰρ Κύπρις, ἐν δὲ τοῖς κακῶς 

πράσσουσιν οὐκ ἔνεστιν ᾿Δφροδίτη βροτοῖς. 
Εὔβουλος (II 209 K) 

Θάσιον ἢ Χῖον λαβὼν 5 
ἢ “έσβιον γέροντα νεκταροσταγῆ. 

μέμνηται δὲ οὗτος καὶ ψιϑίου οἴνου (ib. 212) 
οἶνον γάρ μὲ ψέϑιον γεύσας | 
ἡδὺν ἄκρατον, διψῶντα λαβὼν 
ὔξει παίει πρὸς τὰ στήϑη. 10 

καὶ ᾿ἀναξανδρέδης (1168 Κ) 'yoUg κεκραμένος | ψιϑίου. 
99 52. ὅτι ᾿Δἀριστοφάνους τὰς δευτέρας Θεσμοφο- 

ριαξούσας Δημήτριος ὁ Τροιξήνιος Θεσμοφοριασάσας 
ἐπιγράφει. ἐν ταύτῃ ὃ κωμικὸς μέμνηται Πεπαρηϑίου 
oivov (I 478 Ky) 15 

οἶνον δὲ πίνειν οὐκ ἐάσω πράμνιον, 
οὐ Χῖον, οὐχὶ Θάσιον, οὐ Πεπαρήϑιον, 

. οὐδ᾽ ἄλλον ὅστις ἐπεγερεῖ τὸν ἔμβολον. 
Εὔβουλος (II 210 E) 

ὁ Δευκάδιος πάρεστι καὶ μελίττιος 40 

οἰνίσκος οὕτω πότιμος. 
᾿Αρχεστράτου τοῦ δειπνολόγου (fr. 59 Ri) 

b εἶθ᾽ ὑπόταν πλήρωμα Ζιὸς σωτῆρος ἔλησϑε, 
ἤδη χρὴ γεραόν, πολιὸν σφόδρα κρᾶτα φοροῦντα 
οἶνον, ὑγρὰν χαίταν λευχῷ πεπυκασμένον ἄνϑει 95 
πίνειν, éx Aéafov περικύμονος ἐκγεγαῶτα. 

2. 8 cf. Eurip. fr. 887 N 7T. 8. 11 ψυϑίου et ψύϑιον E 
10 πρὸς τὰ στήθη mihi obscura 17 οὐχὶ Di: οὐ CE, οὐδὲ 
Schw 18 ἐπεγείρει CE: corr. Brunck 20 μιλέττιος ΟΕ: 
corr. Schw 21 οὔπω Cas, sed ne sic quidem res plana 
24 χρατοφοροῦντα CE: corr. Cas 25. 26 om. E 25 ὑγρᾶ 
zet« C: corr. Bruünck 
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xei ἀστεμᾳφέσις οὔτε πραμνίοις [6xÀmgoiow] οἴνοις 
σιναγουσι τὰ: ὀφρῦ;: τε καὶ τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἀνϑο- 
μία καὶ πέπκονι νεχταροσταγεῖ. εἶναι γὰρ ἐν Ἰκάρῳ 
φησὶ Σῆμο: FHG IV 493, Πράμνιον πέτραν καὶ παρ᾽ 
αὐτί ὅρος: μέγα, ἀφ᾽ οὗ τὸν Πράμνιον οἶνον, ὃν καὶ 

d φαρμαχίτην τινὰς καλεῖν. ἐχαλεῖτο δὲ ἡ Ἴκαρος πρό- 
τερον Ἰχϑυόεσσα διὰ τὸ ἐν αὐτῇ τῶν ἰχϑύων πλῆϑος, 
ὡς xci ᾿Εχινάδες ἀπὸ τῶν ἐχίνων καὶ Σηπιὰς ἄκρα 
ἀπὸ τῶν περὶ αὐτὴν σηπιῶν καὶ Μαγοῦσσαι νῆσοι ἀπὸ 
τῶν ἐν avrai; λαγωῶν καὶ ἕτεραι Φυκοῦσσαι καὶ Aoxa- 
δοῦσσαι ἀπὸ τῶν παραπλησίων. προσαγορεύεται δέ, 
φησὶν ᾿Επαρχίδης (1.5), ἡ ἄμπελος ἡ τὸν ᾿Ικάριον 
πράμνιον φέρουσα ὑπὸ τῶν ξένων μὲν ἵερά, ὑπὸ δὲ 
τῶν Οἰνοαίων 4Διονυσιάς. Οἰνόη δὲ πόλις ἐν τῇ νήσῳ 
ἐστί. ΖΔέδυμος δὲ (p. 11 Schm) πράμνιόν φησιν οἶνον 
ἀπὸ πραμνίας ἀμπέλου οὕτω καλουμένης. οἵ δὲ ἐδίως 
τὸν μέλανα, ἔνιοι δὲ ἐν τῷ καϑόλου τὸν πρὸς παρα- 

μονὴν ἐπιτήδειον olovsl παραμόνιον ὄντα" οἵ δὲ τὸν 
πραύνοντα τὸ μένος, ἐπεὶ οἵ πιόντες προσηνεῖς. 

66. ἐπαινεῖ “μφις καὶ τὸν ἐξ ̓ ἀχάνϑου πόλεως οἷνον 
λέγων (347 KY ποδαπὸς εἷ: φράσον. 

B. ᾿ἐχάνϑιος. .4. εἶτα πρὸς ϑεῶν 
ofror σολίτης ὧν χρατίστου στρυφνὸς εἰ 
καὶ τοῦ φομ᾽ αὐτὸ τὴς πατρίδος ἐν τοῖς τρόποις 

Spy. τὰ ὁ QU τῶν πολιτῶν οὐκ ἔχεις; 

κ᾿ δοκλανν del Hevrw *. ἃ ἀνδοδιίχ Mus: ὀσμίᾳ CE 
4 RN Ww, τὰς πύλην Phat, llo«wvew schol 4 689 
B OU νὰ 00 ἐεναδρίσσαν C ἀγπιυδοίφαι E: corr. Schw 
VÀ νὰν enters CN aee δὲ τὰ rh Os erm Cas Οδραῦνε in titulis 
eMeyMN AY A6 ἣν qw on Rorediamome intellegens coni. 
εὐ X4 Wa τὰ NN em NC παραπένεον C itemque 
Ve M ee, ἐὲ eC Sed The S ow4wwepE meni; C 38 
Ἀ κἀηδάμνδι RNC UN Avis es Wein vada C 

1 

2t 
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νῆες δ᾽ ix Πήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι (H 467). 
Ἵππυς δ᾽ ὁ 'Ῥηγῖνος τὴν εἰλεὸν καλουμένην ἄμπελον 
βιβλίαν φησὶ καλεῖσθαι, ἣν Πόλλιν τὸν "4oystov, ὃς 
ἐβασίλευσε Συρακουσίων, πρῶτον εἰς Συρακούσας κο- 

μίσαι ἐξ Ἰταλίας. εἴη ἂν οὖν ὁ παρὰ Σικελιώταις 
γλυκὺς καλούμενος Πόλλιος ὁ Βίβλινος οἶνος. 

χρησμός. ἐν τῷ χρησμῷ, φησίν, ὁ ϑεὸς ηὐτομά- 
τισε" 

πῖν᾽ οἶνον τρυγίαν, ἐπεὶ ovx ᾿ἀνϑηδόνα ναίεις 
οὐδ᾽ ἱερὰν Ὑπέραν, ὅϑι γ᾽ ἄτρυγον οἶνον ἔπινες. 

ὠνομάξετο δὲ παρὰ Τροιζηνίοις. ὥς φησιν 49uoco- 
τέλης ἐν τῇ αὐτῶν πολιτείᾳ (fr. 546 R), ἄμπελος ᾿4ν- 
ϑηδονιὰς καὶ Ὑπερειὰς ἀπὸ ᾿άνϑου τινὸς καὶ Ὑπέρου, 
ὡς καὶ ᾿4λϑηφιὰς ἀπὸ ᾿4λϑηφίου τινός, ἑνὸς τῶν ᾿4λ- 
φειοῦ ἀπογόνων. 

907. ᾿λκμὰν δέ που ᾿ἄπυρον οἷνον καὶ ἄνϑεος 
ὕσδοντά᾽ φησι (ἔτ. 117 B5) τὸν ἐκ Πέντε λόφων, ὅς ἐστι 
τόπος Σπάρτης ἀπέχων στάδια émvo' καὶ τὸν ἐκ Ζῖεν- 
ϑιάδων, ἐρύματός τινος, καὶ τὸν ἐξ Οἰνοῦντος καὶ τὸν 

1t 

d ἐξ OvóyAov καὶ Σταϑμῶν. χωρία δὲ ταῦτα τὰ καὶ 90 
πλησίον Πιτάνης. φησὶν οὖν "οἶνον δ᾽ Οἰνουντιάδαν 
ἢ Δένϑιν ἢ Καρύστιον ἢ Ὄνογλιν ἢ Σταϑμίταν.᾽ καὶ 
τὸν ἐκ Καρύστου, ὅς ἐστι πλησίον ᾿Αρκαδίας. ἄπυρον 

ῷ Ἵππυς Vossius: ἱππίας CE ἔλεοι Hes. s. v 7. 8 ἐν 
τῷ — ηὐτομάτισε in mg col rubr. C, om. E. 11 παρὰ Τροι- 
ξηνίοις — 19 πολιτείᾳ om. E, add. C in mg 18 ὑπεριὰς CE: 
corr. Mein ἀπὸ ᾿ἀνϑηδόνος Suid. l. s. et s. v 4»ϑηδό- 
ψγιος, Cf. Aristot. apud Plut. qu. gr. 19 18 ἑπτά: [E&£C 
18 καὶ τὸν ἐκ Δενϑ'.. — 22 Σταϑμίταν om. E 20. 91 fort. 
ταῦτα πᾶντα πλησίον 21 οἰνουντιάδα C: corr. Bergk. 28 
ὄνιγλιν Hes. s. v 22. 28 verba καὶ τὸν ἐκ Χαρύστου — ᾿4ρ- 
καδίας post ἐρύματός τινος (V. 19) transpos. Pors; quomodo tur- 
baverit epitomator nescio 
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φησί, ποιεῖ τοὺς πίνοντας. ἐν Θάσῳ δὲ λέγει ὡς αὐτοὶ 
ποιοῦσιν οἶνόν τινα ὑπνωτικὸν καὶ ἕτερον ἀγρυπνεῖν 
ποιοῦντα τοὺς πένοντας. 

ὅ8. περὶ δὲ τῆς τοῦ ἀνϑοσμίου οἴνου σκευασίας 
Φαινίας ὁ Ἐρέσιός φησι τάδε (FHG II 801)" ᾿γλεύκει 
παραχεῖται παρὰ χοῦς πεντήκοντα εἷς ϑαλάσσης καὶ 
γίνεται ἀνθοσμίας. καὶ πάλιν" ᾿ἀνθοσμίας γίνεται ἐκ 
νέων ἀμπέλων ἰσχυρότερος ἢ ἐκ παλαιῶν. ἑξῆς vé 
φησι 'τὰς ὀμφακώδεις συμπατήσαντες ἀπέϑεντο καὶ 
ἀνθϑοσμίας ἐγένετο Θεόφραστος δ᾽ ἐν Θάσῳ φησὶ 
(de odor. ὅ1) τὸν ἐν τῷ πρυτανείῳ διδόμενον θαυμαστὸν 
εἶναι τὴν ἡδονήν" ἠρτυμένος γάρ ἐστιν. ἐμβάλλουσι 
γὰρ εἰς τὸ κεράμιον σταῖς μέλιτι φυράσαντες, ὥστε τὴν 
ὀσμὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ, τὴν δὲ γλυκύτητα ἀπὸ τοῦ σταιτὸς 

5 

10 

b λαμβάνειν τὸν οἶνον. καὶ ἑξῆς δέ φησιν" “ἐάν τις 15 
κεράσῃ σκληρὸν καὶ εὔοσμον μαλακῷ καὶ ἀόσμῳ, καϑ- 
ἅπερ τὸν Ἡρακλεώτην καὶ τὸν ᾿Ερυϑραῖον, τοῦ μὲν 
τὴν μαλακότητα, τοῦ δὲ τὴν εὐοσμίαν παρεχομένου. 

μυρίνης δὲ οἶνος κεῖται παρὰ Ποσειδίππῳ (IV 

626 M) 

διψηρὸς ἄτοπος ὁ μυρίνης ὁ τίμιος. 

καὶ “Ἑρμῆς δ᾽ εἶδος πόσεως παρὰ Στράττιδι (1717,22K) 

Χαιρέας δὲ ἐν Βαβυλῶνι οἷνόν φησι γένεσϑαι 
τὸν καλούμενον νέκταρ. 

» 3 ἦν ἄρ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἀληϑές, 0 v οὐ μόνον ὕδατος αἶσαν, 

ὅ φαινίας E: φανέας C — 6 παρεγχεῖται Mus. περὶ τοὺς 
CE: παρὰ Cas, χοῦς Pors (χόας Turnebus) ^ 9 fort. τοὺς i. e. 
βότρυις 18 εἰς τοὺς κεράμους C 16 δὐόσμῳ (pro ἀόσμῳ) 
ΟΕ 18 εὐοσμέαν Theophr: εὐστομαχίαν CE 19 μυρέ- 
της δὲ Di: μυρτίτης δὲ ἢ μυρρένης CE 21 fort. ---Ἣὦ διψη- 
ροῖσιν ἄτοπος μυρρίνης CE 25 ἦν ἄρ᾽ Pors: ἦ γὰρ CE 
ὅτι οὐ CE 

20 
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f τρόφιμος, κοιλίαν εὔλυτον καταδκευάξων᾽ πλείων δὲ 
πινόμενος ἐκλύει τὸν στόμαχον. ó δὲ A4éofhog στῦψιν 

. μικροτέραν ἔχει καὶ μᾶλλον οὐρεῖται. χαριέστατος 
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δ᾽ ἐστὶν ó Χῖος καὶ τοῦ Χίου ὁ καλούμενος ᾿Δριού- 
σιος. διαφοραὶ δὲ αὐτοῦ εἰσι τρεῖς" ὃ μὲν γὰρ αὖ- 
στηρός ἐστιν, ὃ δὲ γλυκάξων, ὃ δὲ μέσος τούτων τῇ 
γεύσει αὐτόκρατος καλεῖται. ὃ μὲν οὖν αὐστηρὸς tU- 
στομός ἐστι καὶ τρόφιμος καὶ μᾶλλον οὐρεῖται, ὁ δὲ 
γλυκάξων τρόφιμος, πλήσμιος., κοιλίας μαλακτικός. ὃ 
δ᾽ αὐτόκρατος τῇ χρείᾳ μέσος ἐστί. κοινῶς δ᾽ ὁ Χῖος 
πεπτικός, τρόφιμος, αἵματος χρηστοῦ γεννητικός, προσ- 

ηνέστατος, πλήσμιος διὰ τὸ παχὺς εἶναι τῇ δυνάμει. 
τῶν δ᾽ οἴνων χαριέστατος ὁ κατὰ τὴν Ἰταλίαν 

᾿Αλβανὸς καὶ ὁ Φαλερνίτης. ὃ δὲ τούτων πεπαλαιω- 
μένος καὶ κεχρονικὼς΄ φαρμακώδης ὧν καροῖ λίαν τα- 
χέως. ὃ δὲ ᾿“δριανὸς καλούμενος εὕπνους, εὐανάδοτος, 
ἄλυπος τὸ σύνολον. οἰνοποιητέον δὲ αὐτοὺς πρό τινος 

b χρόνου καὶ sig ἀναπεπταμένον τόπον ϑετέον εἰς τὸ 
διαπνεῦσαι τὸ παχὺ τῆς δυνάμεως αὐτῶν. χαριέστα- 
τος δ᾽ οἶνος εἰς παλαίωσιν ὁ Κερκυραῖος. ὃ δὲ Ζα- 

κύνϑιος καὶ ὃ Δευχάδιος διὰ τὸ γύψον λαβεῖν καὶ 

κεφαλὴν ἀδικοῦσιν. ὁ δ᾽ ἀπὸ Κιλικίας ᾿4βάτης καλού- 

μενος κοιλίας μόνον ἐστὶ μαλακτικός. Koo δὲ καὶ 
Μυνδίῳ καὶ ᾿Δλικαρνασσίῳ καὶ παντὶ τῷ ἱκανῶς τε- 
ϑαλαττωμένῳ συνάδει τὰ σκληρὰ τῶν ὑδάτων οἷον 

8 γαριέστερος CE: corr. K, cf. Poll. VI 16 4. 5 dovov- 
σιος CE, cf. Poll.1.s 7. 8. ἔοτί. εὐστόμαχός ἐστε — 19 παχὺς 
Schw: πολὺς C πολὺ E 13. 14 fort. τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν 
ὁ 4 favos 14 xal ὁ E: ὁ καὶ C 16 fort. ὁ δὲ Πραιτου- 
τιανὸς καλούμενος ᾿ἀδριανόςρ, cf. Diosc. 5, 10 et Plin. 14, 67 
et 75; similia H. Bruns praeivit — 18 melius ἀποϑετέονυ 19 
παχὺ C: πολὺ E, cf. Hor. sat. II 4, 52. 19. 20 fort. χρησιμώ- 
τατος Ó  olvog 4244 ἁλικαρνασίῳ CE 

cQ 
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τές τι ἐν αὑτοῖς λιπαρόν, ὃ κατὰ τὴν τοῦ ὕδατος 
κρᾶσιν ἀναλύεται κατὰ βραχύ, ὡς καὶ Yo μέλι τὸ ᾽4:- 
τικὸν ἀνακιρνάμενον. οὗτος ὁ Ταινιωτικὸς πρὸς τῷ 

ἡδὺς εἶναι ἔχει τε καὶ ἀρωματῶδες ἠρέμα ἐπιστῦφον. 
ἡ δὲ περὶ τὸν Νεῖλον ἄμπελος πλείστη μὲν αὐτή, ὅσος 

f καὶ ὁ ποταμός. καὶ πολλαὶ τῶν οἴνων αἱ ἰδιότητες 
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κατά τε τὰ χρώματα καὶ τὴν προσφοράν. τούτους δ᾽ 
ὑπερβάλλει ὁ κατὰ ᾽Αντυλλαν πόλιν οὐ μαχρὰν οὖσαν 
᾿Δλεξανδρείας, ἧς τοὺς φόρους οἵ τότε βασιλεῖς A[- 

γύυπτιοί τε καὶ Πέρσαι ταῖς γαμεταῖς ἐδίδοσαν εἰς 

ξώνας. ὁ δὲ κατὰ τὴν Θηβαίδα καὶ μάλιστα ὃ κατὰ 
τὴν Κόπτον πόλιν οὕτως ἐστὶ λεπτὸς καὶ εὐανάδοτος 

καὶ ταχέως πεπτικὸς ὡς καὶ τοῖς πυρεταίνουσι διδό- 

μενος μὴ βλάπτειν. 

σαυτὴν ἐπαινεῖς ὥσπερ ᾿ἀστυδάμας. γύναι (Philem. 
fr.190 Κ). ἦν δὲ τραγικὸς ποιητὴς ὁ ᾿4στυδάμας. 

61. ὅτι [Ὁ] Θεόπομπος ὁ Χῖος τὴν ἄμπελον ἵστορεῖ 
(FHGI328) εὑρεϑῆναι ἐν Ὀλυμπίᾳ παρὰ τὸν ᾿᾽Δ4λφειόν" 
καὶ ὅτι τῆς Ἠλείας τόπος ἐστὶν ἀπέχων ὀκτὼ στάδια, 

ἐν ᾧ οἱ ἐγχώριοι κατακλείοντες τοῖς Διονυσίοις χαλ- 

xovg λέβητας τρεῖς κενοὺς παρόντων τῶν ἐπιδημούν- 
τῶν ἀποσφραγίξονται καὶ ὕστερον ἀνοίγοντες εὑρί- 
σκουσιν οἴνου πεπληρωμένους. Ἑλλάνικος δέ φησιν 

(FHG I67) ἐν τῇ Πλινϑίνῃ πόλει Αἰγύπτου πρώτῃ 
εὑρεϑῆναι τὴν ἄμπελον. διὸ καὶ ΖΔέων ὁ ἐξ 4xaós- 
μίας φιλοίνους καὶ φιλοπότας τοὺς “4ἰγυπτίους γενέ- 

8 πρὸς τὸ E 5 μὲν αὐτή om. E, nec sana verba 
8 δ om. C 19 post. εὐανάδοτος iterum καὶ λεπτὸς CE 
14 βλάπτει E 19 ἀπέχων: τῆς πόλεως &dd. Paus. VI 26, 1 
21 καινοὺς CE: corr. e Paus 24 πλιϑέῃ Β πρῶτον Eust. 
1635, 17 

6 
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εἰ δ᾽ ὅτι καλοῦμεν ῥάφανον, ὑμεῖς δ᾽ ol ξένοι 
κράμβην, γυναιξὶ διαφέρειν οἴονται. 

᾿ἀναξανδρίέδης (II 160 Ky 

ἐὰν λούσησϑε νῦν 
e ῥάφανόν τὲ πολλὴν ἐντράγητε, παύσεται 

τὸ βάρος διασκεδᾷ τε τὸ προσὸν νῦν νέφος 
ἐπὶ τοῦ μετώπου. 

Νικοχάρης (I 778 K) 

εἰσαύριον .. ἀντὶ Qagávov ἑψήσομεν 
βαλάνιον, ἵνα vv ἐξάγῃ τὴν κραιπάλην. 

"Augus (II 247 K) 
ovx ἔστιν, ὡς ἔοικε, φάρμακον μέϑης 
οὐδὲν τοιοῦτον ὡς τὸ προσπεσεῖν ἄφνω 
λύπην τιν᾽. οὕτως ἐξελαύνει γὰρ σφόδρα 
λῆρον ὥστε τὰς ῥαφάνους οὕτω δοκεῖν. 

περὶ δὲ τῆς δυνάμεως ταύτης ἣν ἢ κράμβη ποιεῖ 
ἱστορεῖ καὶ Θεόφραστος (h. pl. 4, 16, 6) φεύγειν φάσ- 

κῶν καὶ ξῶσαν τὴν ἄμπελον τῆς ῥαφάνου τὴν ὀδμήν. 

΄ EK TOT B 

36 Τὸ πολὺ τῆς ἡμέρας προδεπιμετρεῖ τῷ ὕπνῳ. 
3 , , e 4 , LÀ 

ovx εἴων μὲ oí λόγοι, ovg ἀπεμνημόνευσας, ὄντες 

ποικίλοι ὕπνῳ διδόναι σχολήν. 

οὐκ ἀπὸ σκοποῦ τοξεύειν. 

1 non sí corruptum, sed ὅτι ἡμεῖς δ᾽ CE: corr. Dalec 
2 οἴονται E oit. τι B om. C: oit. δέ τι Cas, ofeu ov ys K 
δ ἐντρώγητε CE: corr. Mus 6.διασκεδᾶτε CE: corr. Bernhardy 
10 ἕνῶν CE: corr. Cas ἐξάρῃ CE: corr. ΠῚ . 15 velut τὸν 
οἶνον ὥστε τὰς ῤῥαφάνους λῆρον δοκεῖν 19 ᾿4ϑηναίου ἐκ τοῦ 
δευτέρου βιβλίου C $28 οὐκ -- τοξεύειν om. E, add. in mg 
C: similiter I p. 20b σκοποῦ πόρρω τοξεύων 

10 

i 
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ὅτι τὸν oivov ὁ Κολοφώνιος Νίκανδρος ὠνομά- 
σϑαι φησὶν ἀπὸ Οἰνέως (fr. 86 Sch) 

Οἰνεὺς δ᾽ ἐν κοίλοισιν ἀποθϑλίψας δεπάεσσιν 

οἶνον ἔκληδσε. 
5 φησὶ δὲ καὶ Μελανιππίδης ὁ Μήλιος (III 691 B* 

ἐπώνυμον, δέσποτ᾽, οἷνον Οἰνέως. 
Ἑκαταῖος δ᾽ ὁ Μιλήσιος τὴν ἄμπελον ἐν “ἰτωλίᾳ 
λέγων εὑρεϑῆναί φησι καὶ τάδε ((ἨΘῚ 26) “Ὀρεσϑεὺς 
ὃ Δευκαλίωνος ἦλθεν εἰς Αἰτωλίαν ἐπὶ βασιλεία, καὶ 

(0 κύων αὐτοῦ στέλεχος ἔτεκε᾽ καὶ ὃς ἐκέλευσεν αὐτὸ 
κατορυχϑῆναι, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔφυ ἄμπελος πολυστά- 
φυλος, διὸ καὶ τὸν αὑτοῦ παῖδα Φύτιον ἐκάλεσε. τού- 
του δ᾽ Οἰνεὺς ἐγένετο κληϑεὶς ἀπὸ τῶν ἀμπέλων. οἵ 
γὰρ παλαιοί, φησίν, “Ἕλληνες olvag ἐκάλουν τὰς ἀμ- 

1& πέλους. ᾿Οἰνέως δ᾽ ἐγένετο Αἰτωλός. Πλάτων 0 ἐν 
Κρατύλῳ (p.406c) ἐτυμολογῶν τὸν οἶνον οἰόνουν αὖὐ- 
τόν φησιν εἶναι διὰ τὸ οἰήσεως ἡμῶν τὸν νοῦν ἐμπι- 
πλᾶν. ἢ τάχα ἀπὸ τῆς ὀνήδεως κέκληται" παρετυμολο- 
γῶν γὰρ Ὅμηρος τὴν φωνὴν ὧδέ πώς φησιν (Z 260) 

20 ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ κε πίῃσθα. 
καὶ γὰρ τὰ βρώματα ὀνείατα καλεῖν εἴωϑεν ἀπὸ τοῦ 
ὀνίσκειν ἡμᾶς. 

2. οἷνόν τοι, Μενέλαε, θεοὶ ποίησαν ἄριστον 
ϑνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσκεδάσαι μελεδῶνας. 

2 0 τῶν Κυπρίων τοῦτό φησι ποιητής (fr. 10 Ki), ὅστις 
ἂν εἴη. Δέφιλος δ᾽ ὃ κωμικός φησιν (II 669 K) 

8 κοίλοις E 5 ὁ μιλήσιος CE, cf. XIV 661f 8 1ἐ- 
1e» C: λέγει E 10 αὐτοῦ C: αὐτῷ in αὐτοῦ corr. E 
αὐτὸ Brunck: αὐτὸν CE 11 ἔφυ — 12 τὸν αὑτοῦ om. E 
18 δ᾽ olvog; E 14 φησίν E: om. C; sunt Pamphili verba 
coll. Hes. 8. oiv 265 ὁ τῶν — 26 ἂν εἴη om. E, add. 
inmg C 25 ὁ Κύπριος ποιητής φησιν Suidas s. v. οἷνορ, 

ATHEBENARUS I. 6 
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ὦ πᾶσι toig φρονοῦσι προσφιλέστατε 

Διόνυσε καὶ σοφώταϑ᾽, ὡς ἡδύς τις εἶ" 

ὃς τὸν ταπεινὸν μέγα φρονεῖν ποιεῖς μόνος, 
τὸν τὰς ὀφρῦς αἴροντα συμπείϑεις γελᾶν 

5 τόν τ᾽’ ἀσϑενῆ τολμᾶν τι, τὸν δειλὸν ϑρασύν... 
ὁ δὲ Κυϑήριος Φιλόξενος λέγει (fr. 16 Β΄) “εὐρείτας 
οἶνος πάμφωνος. Χαιρήμων δὲ C τραγῳδὸς (p.611 N) 
παρασκευάξειν φησὶ τὸν οἶνον τοῖς χρωμένοις 

γέλωτα, σοφίαν, ἀμαϑίαν, εὐβουλίαν. 
Ἴων δ᾽ ὁ Xiog φησιν (II 566 B5) 

ἄδαμνον 
παῖδα ταυρωπόν, νέον οὐ νέον, ἥδιστον πρόπολον 
βαρυγδούπων ἐρώτων, οἶνον ἀερσίνοον, 
- ἀνθρώπων πρύτανιν. — 

(ó» Μνησίϑεος δ᾽ ἔφη τὸν οἶνον τοὺς ϑεοὺς 
ϑνητοῖς καταδεῖξαι τοῖς μὲν ὀρθῶς χρωμένοις 
ἀγαϑὸν μέγιστον, τοῖς δ᾽ ἀτάκτως τοὔμπαλιν, 
(τροφήν τε γὰρ δίδωσι τοῖσι χρωμένοις 

b ἰσχύν τε ταῖς ψυχαῖσι καὶ τοῖς σώμασιν) 
εἰς τὴν ἰατρικήν τε χρησιμώτατον᾽ 
καὶ τοῖς ποτοῖς γὰρ φαρμάκοις κεράννυται 

καὶ τοῖσιν ἑλκωϑθεῖσιν ὠφελίαν ἔχει. 
ἐν ταῖς συνουσίαις τὸ ταῖς καϑ'᾿ ἡμέραν 

10 τοῖς μὲν μέτριον πίνουσι καὶ κεκραμένον 

Athenaeus igitur eodem modo Cyprium nominavit poetam 
quo VIII 334b 1 προσφιλέστατος C 8 ὃς τὸν — ποιεῖς 
Lennep: ὅταν --- ποιῇῆς CE 9 εὐμαϑίαν CE: corr. Nauck 
11 ἄδαμον CE: corr. Cas. 19 ταυρῶπα (ut videtur) E 18 vov 
βαρυγδ. Wilam ἀερσίπνοον CE: corr. Cas 14 hiatum not. K 
(suppl. fort. οἶνον), ἀϑανάτων πρύτανιν Wilam 15 sqq. Alexi- 
dis esse putat Schw 15 ὃ add. Pors 16 yo. 9v5ro» E in 
mg 18 τοῖσι Mus: roig CE, τοῖς εὖ Mein 21 fort. xal τοῖς 
πυρετοῖς γὰρ φάρμακον 2422 ὠφέλειαν CE: corr. Di 

ὅ 
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εὐθυμίαν ἐὰν δ᾽ ὑπερβάλῃς, UBouv: b 
ἐὰν δ᾽ ἴσον ἴσῳ προσφέρῃ, μανίαν ποιεῖ" 
ἐὰν δ᾽ ἄκρατον, παράλυσιν τῶν σωμάτων. 
διὸ καὶ καλεῖσθαι τὸν Διόνυσον πανταχοῦ 

5 15 ἰατρόν. | 
ἡ δὲ Πυϑία εἴρηκέ τισι Διόνυσον ὑγιάτην καλεῖν. 
8, Εὔβουλος δὲ ποιεῖ τὸν Ζιόνυσον λέγοντα (II 196 K) 

τρεῖς γὰρ μόνους κρατῆρας ἐγκεραννύω 
τοῖς εὖ φρονοῦσι᾽ τὸν μὲν ὑγιείας ἕνα, 

1 ὃν πρῶτον ἐχκπίνουσί᾽ τὸν δὲ δεύτερον 
ἔρωτος ἡδονῆς τε᾿ τὸν τρίτον δ᾽ ὕπνου, c 

5 ὃν ἐχπιόντες ol σοφοὶ κεκλημένοι - 
οἴκαδε βαδίξζουσ᾽. ὁ δὲ τέταρτος οὐκ ἔτι 

ἡμέτερός ἐστ᾽, ἀλλ᾽ ὕβρεος" ὁ δὲ πέμπτος βοῆς" 
ιδ ἔκτος δὲ κώμων᾽ ἕβδομος δ᾽ ὑπωπίων᾽" 

(ὃ δ᾽) ὄγδοος κλητῆρος" ὁ δ᾽ ἔνατος χολῆς" 
10 δέκατος δὲ μανίας, ὥστε καὶ βάλλειν ποιεῖ. 

πολὺς γὰρ εἰς ἕν μικρὸν ἀγγεῖον χυϑεὶς 
ὑποσκελίζει ῥᾷστα τοὺς πεπωκότας. 

M Ἐπίχαρμος δέ φησιν (p. 211 L) 
ἐκ μὲν ϑυσίας ϑοίνα ..., 

ἐκ δὲ ϑοίνας πόσις ἐγένετο. Β. χάριεν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ ἃ 
(δοκεῖν. | 

1 εὐθυμέαν φέρει" ἐὰν CE: corr. Pors v Mass elg ὕβριν 
C ὑπερβαλεὶς (Buperscr. n εἰς vp ιν E: corr. Mus 2 προσ- 
φέρει superecr. ἡ E ὰν ὃ ἄκρατον προσφέρῃ et 8 ἐὰν 
δ᾽ ἴσον ἴσω, παράλυσιν Nauck 8 ἂν δ᾽ d« gro CE 6 cf. 
p.22e '8 γὰρ E: γίνεσθαι C 9 ὑγεέας 12 εἰσπιόν- 
τες E 13. 14 οὐκέθ᾽ ἁμέτερος CE: corr. P uid 8. v. οἷνος 
14 98e εως CE 16 ὁ δ᾽ add. Cas κλήτορος CE: corr. Florens 
Christ! ἔννατος CE 20 δέ φησιν E: δ᾽ ἔφη C 21 ἐκ μὲν 
ϑυσίας θοίνη post ἐγένετο (v. 22) E 21 θοίνη, 22 ϑοίνης 
CE 42 ἐμὶν Mein 28 δοκεῖ suppl. Di 

ΘῈ 
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4. ἐκ δὲ πόσιος μῶκος, ἐκ ua xov δ᾽ ἐγένεθ᾽ vovía: 
ἐκ δ᾽ ὑανίας δίκα {.... ἐκ δίκας δὲ καταδίκαν, 

ὅ ἐκ δὲ καταδίκας πέδαι τε καὶ σφαλὸς καὶ ξαμία. 
Πανύασις δ᾽ ó ἐποποιὸς τὴν μὲν πρώτην πόσιν 
ἀπονέμει Χάρισιν, “Ὥραις καὶ Διονύσῳ, τὴν δὲ δευ- 
τέραν ᾿ἀφροδίτῃ καὶ πάλιν Διονύσῳ, Ὕβρει δὲ καὶ 
"dug τὴν τρίτην. Πανύασίς φησι (fr. 18 Kiy 

πρῶται μὲν Χάριτές τ᾽ ἔλαχον καὶ ἐύφρονες Ὧραι 
μοῖραν καὶ Διόνυσος ἐρίβρομος, οἵπερ ἔτευξαν. 
τοῖς δ᾽ ἔπι Κυπρογένεια ϑεὰ λάχε καὶ Διόνυσος. 
ἔνϑα τε κάλλιστος πότος ἀνδράσι γίνεται οἴνον᾽ 

δ εἴ τις (τόν) γε πίοι καὶ ἀπότροπος οἴκαδ᾽ ἀπέλϑοι 
δαιτὸς ἀπὸ γλυκερῆς, οὐκ ἄν ποτε πήματι κύρσαι᾽ 
ἀλλ᾽ ὅτε τις μοίρης τριτάτης πρὸς μέτρον ἐλαύνοι 
πίνων ἀβλεμέως, τότε δ᾽ Ὕβριος αἶσα καὶ "Ἄτης 
γίνεται ἀργαλέα, κακὰ δ᾽ ἀνθρώποισιν ὀπάζξει. 

10 ἀλλὰ πέπον, μέτρον γὰρ ἔχεις γλυκεροῖο ποτοῖο, 
στεῖχε παρα μνηστὴν ἄλοχον, κοίμιξε δ᾽ ἑταίρους" 
δείδια γὰρ τριτάτης μοίρης μελιηδέος οἴνου 

πινομένης, μή σ᾽ Ὕβρις ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸν ἀέρσῃ, 
ἐσθλοῖς δὲ ξενίοισι κακὴν ἐπιϑῆῇσι τελευτήν. 

15 ἀλλὰ πιϑοῦ καὶ παῦε πολὺν πότον. 

1 κῶμος, ἐκ κώμου CE: corr. Mein coll. Arist. gener. anim. 
124a 98 ἐγένετο ϑυανία CE: corr. Cas et Dobr 2 ἐκ δὲ ϑυα- 
νίας CE δέκη CE δώια τάχ᾽ Ahrens, reliqua suppl. H. Ste- 
phanus 83 .σφαλὸς Bochart: σφάκελλος ΟΕ ξημία δὲ 7 Πα- 
ψνύασις — p. 85,2 ὀπηδεῖ om. CE Suid, habet post librum XIII C, 
post l. XV E, ut non certum sit ab Athenaeo hic posita fuisse 
8 πρώτην Hoeschel, at cf. τοῖς δ᾽ ἔπι (v. 10) 10 της (super- 
Scr. o) δ᾽ ἔπι CE 11 γίγνεται C 19 τόν γε Koechly: 
ys E ue C ὑπότροπος Peppmueller 15 ξαβλεμέως Bergk 
16 ἀργαλέης Wilam 21 δὲ Mein: ἐν CE. ἐπιϑήσειε CE: 
corr. Mein 2422 ἀλλ᾽ ἄπιϑι καὶ CE: corr. Mein 

e 
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καὶ ἑξῆς περὶ ἀμέτρου οἴνου (fr. 14, 6 Ki) 
ἐκ γάρ οἵ άτης vs καὶ Ὕβριος «io Xu» ὀπηδεῖ. 

κατὰ γὰρ τὸν Εὐριπέδην (Cycl. 584) 
πληγὰς ὁ κῶμος λοίδορόν 9' ὕβριν φέρει. 

5 ὅϑεν τινὲς τὴν Διονύσου γένεσιν καὶ τὴν τῆς Ὕβρεως 
κατὰ ταὐτὰ γενέσϑαι φασίν. 

4. "MAsÉLg δὲ πού φησιν (1 818 K) ὡς 
ὁμοιότατος ἄνϑρωπος οἴνῳ τὴν φύσιν e 
τρόπον -τιν᾽ ἐστί. τὸν γὰρ οἶνον τὸν νέον 

l9 πολλή 6v ἀνάγκη καὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἀποξέσαι 
πρώτιστον ἀφυβρίσαι τ᾽, ἀπανϑήσαντα δὲ 

δ σκληρὸν γενέσϑαι, παρακμάσαντα δ᾽ ὧν λέγω 

τούτων ἁπάντων, ἀπαρυϑέντα τὴν ἄνω 
ταύτην ἄνοιαν ἐπιπολάξουσαν, τότε 

15 πότιμον γενέσϑαι καὶ καταστῆναι πάλιν 
ἡδύν 8᾽ ἅπασι τοὐπίλοιπον διατελεῖν. 

κατὰ δὲ τὸν Κυρηναῖον ποιητὴν (Eratosth. fr. 34 Hi) 
οἷνός 9' ὃς πυρὶ ἶσον ἔχει μένος, εὖτ᾽ ἂν ἐς ἄνδρας f 

ἔλϑῃ" κυμαίνει δ᾽ οἷα ΛΜίβυσσαν ἅλα 
40 βορρῆς ἠὲ νότος᾽ τὰ δὲ (xol)? κεκρυμμένα φαίνει 

βυσσόϑεν᾽ ἐκ δ᾽ ἀνδρῶν πάντ᾽ ἐτίναξε νόον. 
ἀλλαχοῦ δὲ τοὐναντίον φησὶν "4Astig (II 399 ΚΕ)" 

οὐδέν .. ἔοικ᾽ ἄνθρωπος οἴνῳ τὴν φύσιν. 
ὃ μὲν γὰρ ἀπογηρὰς ἀηδὴς γίνεται, 

2 ἀμ᾽ add, Naekius ὃὄὅ ὅϑεν — 6 φασέν om. ἢ 10 ᾽στ᾽ 
Ε: τ᾽ C 11 ἀπανϑῆ(ί Ο)σαι πάλιν CE ἀποινήσαντα δὲ Stob. 
fL 115, 7: corr. Valcken 14 ποτὲ CE: corr. Boissonade 
18 oivog 9" ὃς Clem. Al. paed. p. 188 P: ὃ οἶνος CE, rectius 
olvóg vo. Stob. fl. 18, 3 et Hes. 8. v. ναρϑηκοπλήρωτον, sed 
Athenaeus eadem editione usus est qua Clemens εἰς ἄνδρας 
CE 420 βορῆς CE καὶ om. CE Clem: add. Stob, fort. recte 
?4 ἀπογηράσκων CE: corr. Elms], ὃ uiv ἀπογηράσκων Mein 
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οἶνον δὲ τὸν παλαιότατον σπουδάξομεν. 
ὃ μὲν δάκνει γάρ, ὃ δ᾽ ἱλαροὺς ἡμᾶς ποιεῖ. 

Πανύασις ὃὲ λέγει (fr. 12, 12 Kiy 
οἶνος (y&g» πυρὶ (Gov ἐπιχϑονίοισιν ὄνειαρ, 
ἐσϑλόν, ἀλεξίκακον, πάσῃ συνοπηδὸν ἀνίῃ. 
ἐν μὲν γὰρ ϑαλίης ἐρατὸν μέρος ἀγλαίης τε, 
ἐν δὲ χοροιτυπίης, ἐν δ᾽ ἱμερτῆς φιλότητος. 

ὅ τῷ δὲ χρὴ παρὰ δαιτὶ δεδεγμένον εὔφρονι ϑυμῷ 
πίνειν, μηδὲ βορῆς κεκορημένον ἠύτε παῖδα 
ἧσϑαι πλημμύροντα, λελησμένον εὐφροσννάων. 

καὶ πάλιν (ἔτ. 14)" 

. οἶνος ϑνητοῖσι ϑεῶν πάρα δῶρον ἄριστον, 
ἀγλαός" ᾧ πᾶσαι μὲν ἐφαρμόξουσιν ἀοιδαί, 
πάντες δ᾽ ὀρχησμοί, πᾶσαι δ᾽ ἐραταὶ φιλότητες. 
πάσας δ᾽ ἐκ κραδίας ἀνίας ἀνδρῶν ἀλαπάζξει 

πινόμενος κατὰ μέτρον᾽ ὑπὲρ μέτρον δὲ χερείων. 
5. Τίμαιος δὲ ὁ Ταυρομενίτης (FHG I 921) ἐν 

᾿ἀκράγαντι οἰκίαν τινά φησι καλεῖσϑαι τριήρη ἐξ αἱ- 
τίας τοιαύτης. νεανίφκους τινὰς ἐν αὐτῇ μεϑυσκομέ- 

vovg ἐς τοσοῦτον ἐλθεῖν μανίας ἐκϑεορμανϑέντας ὑπὸ 

τῆς μέϑης ὡς νομίξειν μὲν ἐπὶ τριήρους πλεῖν, χειμά- 

ξεσϑαι δὲ χαλεπῶς κατὰ τὴν ϑάλασσαν" καὶ τοσοῦτον 
ἔκφρονας γενέσϑαι ὡς τὰ ἀπὸ τῆς οἰκίας πάντα σκεύη 
καὶ στρώματα ῥίπτειν ὡς εἰς τὴν ϑάλασσαν, την ναῦν 
διὰ τὸν χειμῶνα ἀποφορτίξεσϑαι δόξαν αὐτοῖς λέγειν 

4 γὰρ add. Suid 5 πάσης συνοπ. ἀοιδῆς Stob. fl. 18, 22, 
unde ἀοιδῇ pro ἀνίῃ Valck 7 γοροτυπίης CE 8 τῷ δὲ 
E, fort. τοῦ σὲ δεδεμένον ΟΕ: corr. Stob 19 ὡς οἶνος 
Clem Al. strom. VI p. 742 P, οἶνος δὲ coni. Mus 18 ἐφαρ- 
μόξουσαι E 16 πάντας δ᾽ E καρδίας C, leg. κραδέης 
16 κατὰ μέτρα C 1] δὲ om. C ταυρομενείτης CE 18 φησι 
Mus: φασι CE 20. 91 ἀπὸ τῆς CE: corr. Schw 28 ὡς 
τὰ C: og E. 24 εἰς Mein: ἐπὶ CE 

1! 

1 
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τὸν χυβερνήτην. - συναϑροιξομένων οὖν πολλῶν καὶ 
τὰ ῥδιπτόμενα διαρπαξόντων οὐδ᾽ ὡς παύεσθαι τῆς 
μανίας τοὺς νεανίσκουρ. καὶ τῇ ἐπιούσῃ τῶν ἡμερῶν 
παραγενομένων τῶν στρατηγῶν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐγκλη- 

δ ϑέντες οἵ νεανίσκοι ἔτι ναυτιῶντες ἀπεκρίναντο πυν- 

ϑανομένων τῶν ἀρχόντων ὑπὸ χειμῶνος ἐνοχλούμενοι 
ἠναγκάσϑαι ἀποφορτίσασϑαι [τῇ θαλάσσῃ] τὰ περιττὰ 
τῶν φορτίων. ϑαυμαξόντων δὲ τῶν στρατηγῶν τὴν 

ἔχπληξιν τῶν ἀνδρῶν εἷς τῶν νεανίσκων, καίτοι Óo- 
10 χῶν τῶν ἄλλων πρεσβεύειν κατὰ τὴν ἡλικίαν, "ἐγὼ 

δ᾽, ἔφη, ἄνδρες Τρίτωνες, ὑπὸ τοῦ δέους καταβαλὼν 
ἐμαυτὸν ὑπὸ τοὺς ϑαλάμους ὡς ἔνι μάλιστα κατω- 
τάτω ἐκείμην. συγγνόντες οὖν τῇ αὐτῶν ἐκστάδει 
ἐπκιτιμήσαντες μὴ πλείονος οἴνου ἐμφορεῖσϑαι ἀφῆκαν. 

15 zal οὗ χάριν ἔχειν ὁμολογήσαντες... ᾿ἂν λιμένος, 
ἔφη. τύχωμεν ἀπαλλαγέντες τοσούτου κλύδωνος, Σω- 
τῆρας ὑμᾶς ἐπιφανεῖς μετὰ τῶν ϑαλασσίων δαιμόνων 
ἐν τῇ πατρίδι ἱδρυσόμεϑα ὡς αἰσίως ἡμῖν ἐπιφανέν- 
τας. ἐντεῦϑεν ἡ οἰχία τριήρης ἐκλήϑη. 

8) 6. Φιλόχορος δέ φησιν (FHG I387) ὅτι οἱ πίνον- 
τες οὐ μόνον ἑαυτοὺς ἐμφανίξουσιν οἵτινές εἰσιν, ἀλλὰ 

καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἀνακαλύπτουσι παρρησίαν 
ἄγοντες. ὅϑεν 'olvog καὶ ἀλήϑεια᾽ (Alcaei fr. 57) λέγεται 

καὶ "ἀνδρὸς δ᾽ (olvog» ἔδειξε vóov! (Theogn. 500) καὶ τὸ 
$5 νικητήριον ἐν Διονύσου τρίπους. καὶ γὰρ ἐκ τρίπο- 

δος λέγειν φαμὲν τοὺς ἀληϑεύοντας᾽ δεῖ δὲ νοεῖν τρί- 
ποδα τοῦ Διονύσου τὸν κρατῆρα. ἦν γὰρ τὸ ἀρχαῖον 

4 ἐπὶ τὴν — 8 στρατηγῶν om. E. 4. B ἐγκληνθέντες C: 
corr. Schw 7 τῇ ϑαλασσῃ del. Mein 9 fort. ἔκπληξιν 
αὐτῶν [18 αὐτῶν del. Wilam 16 ἔφησαν Schw, sed idem lo- 
quitur qui antea; contraxit haec epitomator 17 ézigovog CE: 
corr. Mein 28 ἔχοντες superscr. ἄγοντες ΒΞ 24 oivog om. CE 
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δύο γένη τριπόδων, ovg καλεῖσϑαι λέβητας συνέβαινεν 
ἀμφοτέρους᾽ ἐμπυριβήτης ὁ καὶ λοετροχόος. Αἰἐσχύ- 
Aog (ἃ. 1 Ν᾽)" 

τὸν μὲν τρίπους ἐδέξατ᾽ οἰκεῖος λέβης 
αἰεὺ φυλάσσων τὴν ὑπὲρ πυρὸς στάσιν. 

88 ὁ δ᾽ ἕτερος κρατὴρ καλούμενος. Ὅμηρος (1122) ᾿ἔπτ᾽ 
ἀπύρους τρίποδας. ἐν τούτοις δὲ τὸν οἶνον ἐκίρνων᾽ 
καὶ οὗτός ἐστιν ὁ τῆς ἀληϑείας [οἰκεῖος] τρίπους. διὸ 

᾿Απόλλωνος μὲν οἰκεῖος διὰ τὴν ἐκ μαντικῆς ἀλήϑειαν, 
Διονύσου δὲ διὰ τὴν ἐν μέϑῃ. Σῆμος δ᾽ ὁ 4]7Π{λιός 
φησι (FHG IV 496)" ἱτρίπους χαλκοῦς, οὐχ ὁ Πυϑικός, 
ἀλλ᾽’ ὃν νῦν λέβητα καλοῦσιν. οὗτοι δ᾽ ἦσαν οἵ μὲν 
ἄπυροι, εἰς oUg τὸν οἶνον εἰσεκεράννυον, οἵ δὲ λοε- 
τροχόοι, ἐν οἷς τὸ ὕδωρ ἐϑέρμαινον, καὶ ἐμπυριβῆται. 

b καὶ τούτων ἔνιοι ὠτώεντες, τρίποδα δὲ τὴν ὑπόβασιν 
ἔχοντες τρίποδες ὠνομάξοντο.ἢ 

. φησί που Ἔφιππος (II 268 K)' 
οἴνου Gs πλῆϑος πόλλ᾽ ἀναγκάζει λαλεῖν. 
Β. οὐκοῦν μεϑύοντάς φασι τἀληϑῆ λέγειν. 

᾿ἀντιφάνης (II 114 K) 

κρύψαι, Φειδία, 
ἅπαντα τἄλλα τις δύναιτ᾽ ἂν πλὴν δυοῖν, 
οἶνόν τε πένων εἰς ἔρωτά τ᾽ ἐμπεσών. 
ἀμφότερα μηνύει γὰρ ἀπὸ τῶν βλεμμάτων 

ὅ καὶ τῶν λόγων ταῦϑ᾽" ὥστε τοὺς ἀρνουμένους, 
μάλιστα τούτους .... καταφανεῖς ποιεῖ. 

4 τρίπουν C οἶκος C 6 κρατὴρ Eust. 740, 12: ὁ 
κρατὴρ CE 8Β et 9 οἰκείως C 8 οἰκεῖος del. Brunck 10 διο- 
γύσιον E σῖμος CE: corr. Cas 12 0» E: 0 C 18 ἐξ- 
ἐκεράννυον CE: com. K 22 πάντα CE: corr. Mus 28 πί- 
se» E — 924vovom.C — 26 τούτους si verum est, supplendum 
Zara 

15 
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7. Φιλόχορος δέ φησιν (FHG I 887) ᾿μφικτύονα 
τὸν ᾿4ϑηναίων βασιλέα μαϑόντα παρὰ ΔΙονύδου τὴν 
τοῦ οἴνου κρᾶσιν πρῶτον κεράσαι. διὸ καὶ ὀρϑοὺς 
γενέσθαι τοὺς ἀνθρώπους οὕτω πίνοντας, πρότερον 

5 ὑπὸ τοῦ ἀκράτου καμπτομένους" καὶ διὰ τοῦτο (OQU- 
σασϑαι βωμὸν ὀρϑοῦ Διονύσου ἐν τῷ τῶν Ὡρῶν ἱερῷ᾽ 
αὗται γὰρ καὶ τὸν τῆς ἀμπέλου καρπὸν ἐκτρέφουσι. 
πλησίον δ᾽ αὐτοῦ καὶ ταῖς Νύμφαις βωμὸν ἔδειμεν, 
ὑπόμνημα τοῖς χρωμένοις τῆς κράσεως ποιούμενος" d 

10 χαὶ γὰρ Διονύσου τροφοὶ αἱ Νύμφαι λέγονται. καὶ 
ϑέσμιον ἔϑετο προσφέρεσθαι μετὰ τὰ σιτία ἄκρατον 
μόνον ὅσον γεύσασθαι, δεῖγμα τῆς δυνάμεως τοῦ 
ἀγαϑοῦ ϑεοῦ, τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη κεκραμένον, ὁπόσον 
ἔχαστος βούλεται᾽ προσεπιλέγειν δὲ τούτῳ τὸ τοῦ 

15 Διὸς σωτῆρος ὄνομα διδαχῆς καὶ μνήμης ἕνεκα τῶν 
πινόντων, ὅτι οὕτω πίνοντες ἀσφαλῶς σωϑήσονται. 
Πλάτων δ᾽ ἐν δευτέρῳ Νόμων (6140) τὴν τοῦ οἴνου 
χρῆσίν φησιν ὑγιείας ἕνεκα ὑπάρχειν. 

ἀπὸ τοῦ κατὰ μέϑην δὲ καταστήματος καὶ ταύρῳ e 
20 παρεικάξουσι τὸν Διόνυσον καὶ παρδάλει διὰ τὸ πρὸς 

βίαν τρέπεσϑαι τοὺς ἐξοινωϑέντας. ᾿4λκαῖος (fr. 41 B5) 

ἄλλοτε μὲν μελιαδέος, ἄλλοτε δ᾽ 
ὀξυτέρου τριβόλων ἀρυτημένοι. 

εἰσὶ δ᾽ οὗ καὶ ϑυμικοὶ γένονται" τοιοῦτος δ᾽ ὁ ταῦρος. 

38 Εὐριπέδης (Bacch. 743) 

ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ xeig κέρας ϑυμούμενοι. 

6 τῶν ἱερῶν (tgo E 7 αὗται Mus: οὗτοι CE. ἐκφέρουσι 
9 ποιουμένης Εἰ 10 Νύμφαι Schw coll. XV 6984: 

μοῦσαι CE 11 ϑέσμιον p. 698: θεσμὸν CE σιτία p. 698: 
eita CE 11. 12 fort. ἀκράτου μὲν ὅσον ex p. 698. 16 διαχῆς 
CE: corr. Levinius 18 ὑγείας C ὑγίας E.  Ἕ 98 ἀρητυμένοι 
CE: eorr. Bergk 86 καὶ εἰς κέρας C: καὶ ἐκ χέρας Y 
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f διὰ δὲ τὸ μάχιμον καὶ ϑηριώδεις ἔνιοι γίνονται ὅϑεν 
καὶ τὸ παρδαλώῶδες. 

8. καλῶς ovv ᾿ἀρέστων ὁ Κεῖός φησιν ἥδιστον 
ποτὸν εἶναι τὸν ἅμα μὲν γλυκύτητος, ἅμα δ᾽ εὐωδίας 
κοινωνοῦντα. διὸ καὶ τὸ καλούμενον νέκταρ κατα- 5 
δκευάξειν τινὰς περὶ τὸν Μυδίας Ὄλυμπον οἶνον καὶ 
κηρία συγκιρνάντας εἰς ταὐτὰ καὶ τὰ τῶν ἀνθῶν εὐ- 

39 ὁδη. οἷδα δ᾽ ὅτι ᾿ἀναξανδρίδης τὸ νέκταρ οὐ πο- 
τόν, ἀλλὰ τροφὴν εἶναι λέγει ϑεῶν (II 160 K) 

τὸ νέκταρ ἐσϑίω πάνυ 10 
μάττων διαπίνω τ᾿ ἀμβροσίαν καὶ τῷ Zu 
διακονῶ καὶ δεμνός εἰμ᾽ ἑκάστοτε 
Ἥρα λαλῶν καὶ Κύπριδι παρᾳακαϑήμενος. 

καὶ ᾿λκμὰν δέ φησι (fr. 100 Β τὸ νέκταρ ἔδμεναι 
αὐτούς. καὶ Σαπφὼ δέ φησιν (ἔτ. 61)" 16 

ἀμβροσίας μὲν 
κρατὴρ ἐκέκρατο, 
Ἑρμᾶς δ᾽ ἕλεν ὄλπιν 
ϑεοῖς οἰνοχοῆσαι. 

ὁ δ᾽ Ὅμηρος ϑεῶν πόμα τὸ νέχταρ οἶδεν. Ἴβυκος 920 
δέ φησι (f.33) τὴν ἀμβροσίαν τοῦ μέλιτος κατ᾽ ἐπί- 
τασιν ἐννεαπλασίαν ἔχειν γλυκύτητα, τὸ μέλι λέγων 

ἔνατον εἶναι μέρος τῆς ἀμβροσίας κατὰ τὴν ἡδονήν. 
9, οὐδεὶς φιλοπότης ἐστὶν ἄνϑρωπος κακός. 

ὁ γὰρ διμάτωρ Βρόμιος οὐ χαίρει συνὼν 9ὅ 
ἀνδράσι πονηροῖς οὐδ᾽ ἀπαιδεύτῳ βίῳ, 

φησὶν '4λεξις (II 400 K), καὶ ὅτι οἶνος 

τ᾿ 

8 κῖος CE 4 γλυκυτάτω CE: corr. ὰ8 εὐδίας CE: corr. Vil- 
lebrun 1 καὶ τῶν ἀνϑῶν τὰ Wilam 10.11 πάνυ μάττων ἐσθίω 
CE: corr.Cas 18. 19 ἑλὼν ἕρπιν — ἠὠνοχόησεν CE: cf. X 426d 
20 οὐδ᾽ Ὅμηρος E 22 ἐνναπλασίαν CE, δεκαπλασίαν Mein 
23 ἔννατον CE, δέκατον Mein 24 ἄνϑρωπος ἐστι CE: corr. Cas 
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φιλολόγους πάντας ποιεῖ τοὺς πλείονα 

πίνοντας αὐτόν. 

ὃ δὲ ποιήσας τὸ εἰς Κρατῖνον ἐπίγραμμά φησιν c 
(AP XIII 29)* 

& “οἶνός τοι χαρίεντι πέλει μέγας ἵππος ἀοιδῷ, 
ὕδωρ δὲ πίνων χρηστὸν οὐδὲν ἂν τέκοις.ἢ 

ταῦτ᾽ ἔλεγεν, Διόνυσε, καὶ ἔπνεεν οὐχ ἑνὸς ἀσκοῦ 
Κρατῖνος, ἀλλὰ παντὸς ὠδώδει πίέϑου. 

5 τοιγάρ οἱ στεφάνων δόμος ἔβρυεν, εἶχε δὲ κιττῷ 
10 μέτωπον οἷα καὶ σὺ κεκροκωμένον. 
Πολέμων φησὶν (fr. 40 Pr) ἐν Μουνυχίᾳ ἥρωα Axpa- 
τοπότην τιμᾶσϑαι. παρὰ δὲ Σπαρτιάταις Μάττωνα 
καὶ Κεράωνα ἥρωας ὑπό τινων μαγείρων ἰδρῦσϑαι 
ἐν τοῖς φειδιτίοις. τιμᾶται δὲ καὶ ἐν Mole 4Δειπνεὺς à 

15 ἀπὸ τῶν δείπνων σχὼν τὴν προσηγορίαν. 
ἐκ τροφῆς ξηρᾶς " οὔτ᾽ ἂν σκώμματα γένοιτο, οὔτ᾽ 

αὐτοσχέδια ποιήματα, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κόμπος οὐδὲ 
ψυχῆς ἀλαζονεία. καλῶς οὖν ἐν τῷ (Θ 229) “πῆ ἔβαν 
εὐχωλαὶ ἃς ἐν Πήμνῳ ἠγοράασϑε, ἔσϑοντες κρέα πολλὰ 

20 χαὶ πίνοντες οἴνου κρατῆρας ἐπιστεφέας᾽ ἐπεσημήνατο 
ὃ γραμματικὸς ᾿'ἀρίσταρχος περιγράφων τὸν στίχον, 
ὃς ἀπὸ κρεωφαγίας αὐχεῖν ποιεῖ τοὺς Ἔλληνας. οὗ ὁ 
γὰρ ἀπὸ πάσης εὐθυμίας καὶ πληρώσεως τὸ καυχᾶ- 
σϑαι καὶ σχώπτειν καὶ γελοιάξειν, ἀπὸ δὲ τῆς ἀλλοι- 

1 φιλοπότας πάντας E πλεῖον CE: corr. Mein, qui versus 
distinxit 5 olvóg τι χαρίεν CE 7 διόνυσος CE 48 .ὀδώδει 
CE 9 οὖν στεφάνων CE ὑπὸ στεφάνοις Anth: corr. Wilam 
9.10 κιττῷ παρὰ μέτωπον E κυττωτὰ μέτωπον O— 11 μουνυχίῳ C 
12 Δαέτωνα pro Μάττωνα ΙΝ 18 ὃ 18 κέρδωνα CE: corr. 
p. 178 16. 17 οὔτ᾽ ἂν ox. | γένοιτ᾽ ἂν — ποιήματα poetae 
verba agnovit Mein 21 περιγράφειν E 29 ὑπὲρ κρεῶ- 
φαγίας CE: corr. Eust. 1198, 15, fort. περὶ κρεωφαγίαν coll. 
schol. T^ 84 24 γελάξειν E 
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οὐσης τὴν γνώμην καὶ πρὸς τὸ ψευδὲς τρεπούσης, ἣ 
γίνεται κατὰ τὴν μέϑην. 10. διὸ Βακχυλέδης φησί 
(fr. 97)" 

γλυκεῖ ἀνάγκα 
σευομένα κυλίκων ϑάλπησι 9vuov: 
Κύπριδος δ᾽ ἐλπὶς διαιϑύσσει φρένας 

ἀμμιγνυμένα ΔἹονυσίοισι δώροις. 
5 ἀνδράσι δ᾽ ὑψοτάτω πέμπει μερίμνας" 

αὐτίκα μὲν πόλεων κρήδεμνα λύει, 
πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις μοναρχήδειν δοκεῖ. 

χρυσῷ δ᾽ ἐλέφαντί τε μαρμαίρουσιν οἶκοι" 

πυροφόροι δὲ κατ᾽ αἰγλήεντα . . 
10 νῆες ἄγουσιν ἀπ᾿ Αἰγύπτου μέγιστον 

πλοῦτον" ὡς πίνοντος δρμαίνει κέαρ. 
Σοφοκλῆς δέ φησι (ἔτ. 681 Ny 

.. τὸ μεϑύειν πημονῆς λυτήριον. 
οἱ δ᾽ ἄλλοι ποιηταί φασι τὸν “οἶνον ἐύφρονα καρπὸν 
ἀρούρης (Γ 246). καὶ ó τῶν ποιητῶν δὲ βασιλεὺς 

τὸν Ὀδυσσέα παράγει λέγοντα (T 1617) “ὃς δέ x' ἀνὴρ 
οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς πανημέριος πολεμίξῃ, 
ϑαρσαλέον νύ οἵ ἧτορ᾽ καὶ τὰ ἑξῆς. 

11. ὅτι Σιμωνίδης (fr. 221) τὴν αὐτὴν ἀρχὴν τί- 
ϑησιν οἴνου καὶ μουσικῆς. ἀπὸ μέϑης καὶ ἡ τῆς κω- 
μῳδίας καὶ T τῆς τραγῳδίας εὕρεσις ἐν Ἰκαρίῳ τῆς 
᾿Δττικῆς εὑρέϑη, καὶ κατ᾽ αὐτὸν τὸν τῆς τρύγης και- 

1 τῇ γνώμῃ E 6 γευομένα E 6 κύπριδος ἐλπὶς δ᾽ 
αἰϑύσσει (δ᾽ ἐνθύσσει E) CE: corr. Erfurdt 7 ἀναμιγνυ- 
μένα CE: corr. Di — 9 αὐτίκα Bergk: αὐτὴ C αὐτὰς E. κρή- 
δεμνον CE: corr. Erfurdt 12 καρπὸν suppl. Bergk, πόντον 
Erfurdt 18 ἀπ᾽ Mus: ἐπ᾽ CE 16 κακὸν τὸ μεϑύειν Cob 
922 ὅτι — 38 μουσικῆς om. E, habet in mg C 94 ἐν Ἰκα- 
ρέᾳ Cas 26 εὑρέϑη non tango; turbavit epitomator 

20 
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góv: ἀφ᾽ οὗ δὴ xal τρυγῳδία τὸ πρῶτον ἐκλήϑη ἡ 
κωμῳδία. 

τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 
οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις 

δ οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι, 
Εὐριπίδης ἐν Βάκχαις φησί (111). καὶ ᾿στυδάμας 
δέ φησι (p. 605 N) 

ϑνητοῖσι τὴν ἀκεσφόρον 
λύπης ἔφηνεν οἰνομήτορ᾽ ἄμπελον. --- 

10 συνεχῶς μὲν γὰρ ἐμπιπλάμενος ἀμελὴς γίνεται 
ἄνϑρωπος, ὑποπίνων δὲ πάνυ φροντιστικός, 

᾿ἀντιφάνης φησίν (II 123 K). 
οὐ μεϑύω τὴν φρόνησιν, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον μόνον, 
τὸ διορίξεσϑαι βεβαίως τῷ στόματι τὰ γράμματα, 

15 φησὶν άλεξις (I 408 ΚΕ). 

Σέλευκος δέ φησι τὸ παλαιὸν οὐκ εἶναι ἔϑος 
οὔτ᾽ οἶνον ἐπὶ πλεῖον οὔτ᾽ ἄλλην ἡδυπάϑειαν προσ- 
φέρεσθαι. μὴ ϑεῶν ἕνεκα τοῦτο δρῶντας. διὸ καὶ 
ϑοίνας καὶ ϑαλείας [καὶ μέϑας] ὠνόμαξον᾽ τὰς μὲν 

80 ὅτι διὰ θεοὺς οἰνοῦσϑαι δεῖν ὑπελάμβανον, τὰς δ᾽ 
ὅτι ϑεῶν χάριν ἡλίξοντο καὶ συνήεσαν. τοῦτο γάρ 

ἐστι τὸ “δαῖτα ϑάλειαν. τὸ δὲ μεϑύειν φησὶν ᾽4ρι- 
στοτέλης (fr.89 R) τὸ μετὰ τὸ ϑύειν αὐτῷ χρῆσϑαι. 

12. ϑεοῖσι μικρὰ ϑύοντας τέλη, 
25 τῶν βουϑυτούντων ὄντας εὐσεβεστέρους, 

1 δὴ om. E 10 non μὲν sed γὰρ delendum i. e. Athe- 
naeo tribuendum 1710. 11 ἄνϑρωπος ἀμελὴς γίνεται CE: corr. 
Mein 18 οὐ μεθύω γὰρ simil τὸ τοσοῦτον Cas 18 μηδὲ 
ϑεῶν E 19 θαλίας E glossam del. K, cf. Hes. 8. ϑαλείας 
20 διὰ ϑεοὺς E et Suid s. v. μέϑη: διαϑετικὰς C δεῖν om. 
Suid 21 ἡλίζοντο Suid: ὑλίξοντο E ηὐλίξοντο C 

e 
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Εὐριπίδης φησί (fr. 339 N). καὶ σημαίνει ὧδε τὸ 

τέλος τὴν ϑυσίαν. καὶ Ὅμηρος (ι δ)" 
οὐ γὰρ ἔγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι 
ἢ ὅταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κατὰ δῆμον ἅπαντα. 

b τελετάς τε καλοῦμεν τὰς ἔτι μείζους καὶ μετά τινος 
μυστικῆς παραδόσεως ἑορτὰς τῶν εἰς αὐτὰς δαπανη- 
μάτων ἕνεκα. τελεῖν γὰρ τὸ δαπανᾶν καὶ πολυτελεῖς 
οἱ πολλὰ ἀναλίσκοντες καὶ εὐτελεῖς οἱ ὀλίγα. φησὶν 

"άλεξις (II 894 K) 

10 τοὺς εὐτυχοῦντας ἐπιφανῶς 
δεῖ ξῆν φανεράν vs τὴν δόσιν τὴν τοῦ ϑεοῦ 
ποιεῖν" ὁ γὰρ (ϑεὸς» δεδωκὼς τἀγαϑὰ 
ὧν μὲν πεποίηκεν οἴεται χάριν τινὰ 

5 ἔχειν ἑαυτῷ" τοὺς ἀποκρυπτομένους δὲ καὶ 
15 πράττειν μετρίως φάσκοντας ἀχαρίστους δρῶν 

ἀνελευϑέρως τε ξῶντας ἐπὶ καιροῦ τινος 

λαβὼν ἀφείλεϑ᾽ ὅσα δεδωκὼς ἦν πάλαι. 
18. τοσαῦτα οἰνολογήσαντος ἥτοι περὶ οἴνων εἰ- 

πόντος" λαφύσσοντος οἴνων ὀνόματα. 
20 οὐ χαίρει τῷ πόματι ἐκ πρώτης ἐϑισϑεὶς ἀνατρο- 

φῆς ὑδροποτεῖν. 
ἡδὺ .. ἐστ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπέίνῃ τεϑαλυίῃ 
τέρπεσϑαι μύϑοισιν, ἐπὴν δαιτὸς κορέσωνται, 

Ἡσίοδος ἐν τῇ Μελαμποδίᾳ φησίν (fr. 192 Rz). 

4 εὐφροσύνην C 6 τελεστάς C 6 μυστικῆς C: μυστη- 
ρίου E 12 ϑεὸς add. Herm 18 τῶν μὲν ὧν C τὸν μὲν 
ὧν E: corr. Herm, fort. ὃν εὖ πεποίηκεν 14 ἕξειν Mein 
αὐτῷ CE: corr. Mus 16 μετρίως πράττειν CE: corr. Cas 
ἀχρήστους CE: corr. Elmsl 16 ἀνελευθέρους C: corr. E 
ἐπὶ Mus: καὶ ἐπὶ CE 17 πάλιν Mein 18 τοσαῦτα — 
19 ὀνόματα om. E, habet in mg C 22 ἐστιν CE: ἥδιστον 
ó Mein, uiv suppl. Peppmueller τεϑαλείη CE, 248 μύϑοις 
CE: corr. Mus 
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οὔ τινι ὑμῶν ἐπῆλϑε περὶ ὕδατος εἰπεῖν τι ..... 
&p ὧν καὶ ὃ οἶνος ἀφύεται, καίτοι Πινδάρου τοῦ 
μεγαλοφωνοτάτου ἄριστον πάντων εἶναι τὸ ὕδωρ φή- 
σαντος (ο]. 1,1. Ὅμηρος μὲν οὖν ὁ ϑειότατος καὶ 

ὁ τροφιμώτατον αὐτὸ οἶδεν ἐν οἷς (ρ 208) “αἰγείρων 
ὑδατοτρεφέων᾽ ἄλσος λέγει. ἐπαινεῖ δὲ καὶ τὸ διαυγὲς 
αὐτοῦ (s 70) “κρῆναι πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ. τὸ 
δὲ δὴ κοῦφον καὶ πλείονος τιμῆς ἄξιον ἱμερτὸν καλεῖ" 
ἱμερτὸν οὖν φησι τὸν Τιταρήσιον, ὃς τῷ "Πηνειῷ 

10 συμμίσγεται (B 168). καὶ τοῦ ῥυπτικοῦ δὲ ὕδατος μέ- 
μνηται ὃ ἀποδεχόμενος καὶ Πραξαγόρας 0 Κῷος 

. καλὸν εἶναι λέγει (ξ 81)" 

καλὸν ὑπεκπρορέει μάλα περ δυπόωντα καϑῆραι. 
διαστέλλει δὲ καὶ γλυκὺ ὕδωρ ἀπὸ πλατέος, τὸν μὲν 

8 Ἑλλήσποντον εἶναι λέγων πλατύν (H 26), ὑπὲρ δὲ 
ϑατέρου φράζων (μ 806) ᾿στήσαμεν νῆας ἀγχοῦ ὕδατος 
γλυκεροῖο. 14. οἷδε δὲ καὶ τὴν {(τοῦΣ χλιαροῦ φύσιν 
πρὸς τὰ τραύματα. τὸν γοῦν Εὐρύπυλον (4 880) τρω- 

ϑέντα ἐκ τούτου καταιονᾷ᾽ καίτοι εἰ ἐπισχεῖν ἔδει τὴν 

ὃ αἰμορραγίαν, τὸ ψυχρὸν ἐπιτήδειον ἦν συστρέφον καὶ 

συσφίγγον. εἰς δὲ τὸ παρηγορῆσαι τὰς ὀδύνας τῷ 
ϑερμῷ ἐπαιονᾷ ϑέλγειν δυναμένῳ. ἐστὶ δὲ παρ᾽ αὐτῷ 
τὸ λιαρὸν ϑερμόν. ἐναργῶς δὲ τοῦτο δείκνυσιν ἐν 
τῷ περὶ τῶν Σχαμάνδρου πηγῶν (X149) 

5 ἢἣ μὲν γάρ, φησίν, ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς 
γένεται ἐξ αὐτῆς ὡσεὶ πυρὸς αἰϑομένοιο. | 

1 ὑδάτων E 2 οὐ φύεται E verba ἀφ᾽ ὧν — 
ἐφύεται recte fort. aliunde advecta esse putat Di; fuerunt talia 
zio, ἀφ᾽ ὧν καὶ ὃ οἶνος ἀφύσσεται vel ἀρύεται, ef. Od. v 305 
6 ὑδατοτροφέων CE 7 nícovosg CE 9 πιταρήσιον CE 
l2hiatum not. Κα — 14. 15 cf. Hes. s. v. πλατὺ ὕδωρ 17 τοῦ add. 
Brunck 19 καταιονᾶ (superscr. ei) C καταιονεῖ * (superscr. ἃ) E 
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ἀρά γε τοῦτο λιαρόν ἐστιν ἀφ᾽ ov πυρὸς ἀτμὶς καὶ 
καπνὸς ἔμπυρος ἀναφέρεται; περὶ δὲ τῆς ἑτέρας πηγῆς 
λέγει ὡς ϑέρους 

ῥέει εἰκυῖα χαλάξῃ 
ἢ χιόνι ψυχρῇ ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ. 

δἰωϑὼς δὲ λέγειν καὶ τοὺς νεοτρώτους ϑερμῷ περιρ- 
οεῖσϑαι αἵματι ἐπὶ μὲν ᾿Δἀγαμέμνονός φησιν (4 266) 

ὄφρα οἱ αἷμ᾽ (ἔτι) ϑερμὸν ἀνήνοθϑεν ἐξ ὠτειλῆς. 
ἐπὶ δὲ τοῦ φεύγοντος μετὰ τὸ βληϑῆναι ἐλάφου μετα- 

φράξων φησίν (4 411)" 
ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 

᾿4ϑηναῖοι δὲ μετάκερας καλοῦσι τὸ χλιαρόν, ὡς Ἐρα- 
τοσϑένης φησίν. 

ὑδαρῆ φησὶ καὶ μετάκερας. 

15. τῶν δ᾽ ἄλλων ὑδάτων τὰ μὲν ἐκ πετρῶν φερό- 
μενα δνοφερὰ καλεῖ (1 16) ὡς ἀχρεῖα δηλονότι τὰ δὲ 
κρηναῖα καὶ διὰ πλείονος γῆς καὶ εὐκάρπου φερόμενα 
τῶν ἄλλων προκρένει, ὡς καὶ Ἡσίοδος (opp. 595) 

κρήνης &sv&ov καὶ ἀπορρύτου, ἥ v ἀϑόλωτος. 
καὶ Πίνδαρος (fr. 198 B5 

μελιγαϑὲς ἀμβρόσιον ὕδωρ 
Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικρήνου. 

κρήνη δ᾽ ἐν Βοιωτίᾳ ἡ Τιλφῶσσα᾽ ἀφ᾽ ἧς ᾿άριστο- 
φάνης φησὶ (om. ΕΗ 6) Τειρεσίαν πιόντα διὰ γῆρας 
οὐχ ὑπομείναντα τὴν ψυχρότητα ἀποϑανεῖν. Θεόφρα- 

ἔστος δέ φησιν ἐν τῷ περὶ ὑδάτων (fr. 159 W) τὸ Νεέ- 

λου ὕδωρ πολυγονώτατον καὶ γλυκύτατον᾽ διὸ καὶ 

1 ἀρά γε K: ἄρα δὲ CE 8 ἔτει om. CE. ἀνήνηϑεν E 
19 ἀεννάου CE 28 Aristophanes scilicet Boeotus 26. 27 τοῦ 
γνείλου E 

1 

2( 

21 
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ϑούσης. χείρω δ᾽ ἐστὶ τὰ βαρυσταϑμότερα καὶ τὰ 
σκληρότερα καὶ τὰ ψυχρότερα διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας" 
δυσκατεργαστότερα γάρ ἐστι τὰ μὲν τῷ πολὺ τὸ γεῶδες 
ἔχειν, τὰ δὲ ψυχρότητος ὑπερβολῇ. τὰ δὲ ταχὺ ϑερ- 
μαινόμενα κοῦφα καὶ ὑγιεινά. ἐν Κραννῶνι δ᾽ ἐστὶν 6 
ὕδωρ ἡσυχῇ ϑερμόν, ὃ διατηρεῖ κραϑέντα τὸν οἶνον 
ἐπὶ δύο καὶ τρεῖς ἡμέρας. τὰ δ᾽ ἐπίρρυτα καὶ ἐξ ὀχε- 
τοῦ ὡς ἐπίπαν βελτίω τῶν στασίμων, κοπτόμενά τε 
μαλακώτερα γένεται. διὰ τοῦτο καὶ {τὰν ἀπὸ τῆς 

ἃ χιόνος δοκεῖ χρηστὰ εἶναι" καὶ γὰρ ἀνάγεται τὸ ποτι- Y 
μώτερον καὶ τοῦτο κεκομμένον ἐστὶ τῷ ἀέρι" “διὸ καὶ 
τῶν ὀμβρίων βελτίω" καὶ τὰ ἐκ κρυστάλλου δὲ διὰ 
τὸ κουφότερα εἶναι" σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ ὃ κρύσταλλος 
αὐτὸς κουφότερος τοῦ ἄλλου ὕδατος. τὰ ὃὲ ψυχρὰ 
σκληρά, διότι γεωδέστερα. τὸ δὲ σωματῶδες καὶ ϑερ- tM 
μανϑὲν ϑερμότερον καὶ ψυχϑὲν ψυχρότερόν ἐστι. κατὰ 
τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν καὶ τὰ ἐν τοῖς ὄρεσι ποτιμώτερα 
τῶν ἐν τοῖς πεδίοις" ἧττον γὰρ μέμικται τῷ γεώδει. 
ποιεῖ δὲ τὸ γεῶδες καὶ τὰς ἐπιχρόας τῶν ὑδάτων. τὸ 
γοῦν τῆς ἐν Βαβυλῶνι λίμνης ἐρυϑρὸν γένεται ἐπί ἃ 
τινας ἡμέρας᾽ τὸ δὲ τοῦ Βορυσϑένους κατά τινας 
χρόνους ἐοβαφὲς καίπερ ὄντος καϑ᾽ ὑπερβολὴν λεπτοῦ" 
σημεῖον δέ: τοῦ Ὑπάνιος ἐπάνω γίνεται διὰ κουφό- 
τητὰ τοῖς βορείοις. 11. πολλαχοῦ δ᾽ εἰσὶ κρῆναι αἵ 
μὲν ποτιμώτεραι καὶ οἰνωδέστεραι, ὡς ἡ περὶ Παφλα- 2i 
γονίαν, πρὸς ἥν φασι τοὺς ἐγχωρίους ὑποπίνειν προσ- 

e 

6 ὃ (9eQuov) διατηρεῖ Cas, cf. Plin. h. n. 81, 20; tum fort. 
ἐγκραϑέντα 8 τε (τῷ ἀέρι» 'K 9 γίνονται CE: corr. K 
& add. Mus 16 ψυγϑὲν C: ψυχρὸν E 20 aestate rubras 
habet diebus undecim Plin. 31, 66 26 ex quo etiam sine vino 
votantes fiunt. temulenti Vitr. 8, 3 
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viv Ἑλλάδα. ov γὰρ ᾿ἀντιφάνεδι τῷ κωμικῷ πεπί- 
ὄτευκα λέγοντι κατὰ πολλὰ τὴν ᾿Δττικὴν διαφέρουσαν 
τῶν ἄλλων καὶ ὕδωρ κάλλιστον ἔχειν. φησὶ γάρ (I184 K) 

οἷα δ᾽ ἡ χώρα φέρει 
διαφέροντα πάσης, ᾿Ιππόνικε, τῆς οἰκουμένης, 
τὸ μέλι, τοὺς ἄρτους, τὰ σῦκα. B. σῦκα μέν, νὴ 

τὸν Δία, 
πάνυ φέρει. 4. βοσκήματ᾽, ἔρια, μύρτα, ϑύμα, 

πυρούς, ὕδωρ, 
ὥστε καὶ γνοίην ἂν εὐθὺς ᾿Δττικὸν πίνων ὕδωρ. 

τὸ ὕδωρ ποταμοῦ σῶμά φησί που Εὔβουλος Ó 
κωμῳδιοποιὸς (II 214 K) εἰρηκέναι Χαιρήμοψα τὸν 
τραγικόν (p. 611 N)' 

ἐπεὶ δὲ σηκῶν περιβολὰς ἠμείψαμεν 
ὕδωρ τε ποταμοῦ σῶμα διεπεράσαμεν. 

καὶ ἡμῶν δὲ πᾶσα δύναμις ἐξ ὑδάτων ἄρδεται. 
ἐν Τήνῳ κρήνη ἐστὶν ἧς τῷ ὕδατι οἶνος οὐ μίγνυ- 

ται. Ἡρόδοτος δὲ ἐν τετάρτῃ (c. 52) τὸν Ὑπανίν φη- 
σιν ἀπὸ μὲν τῶν πηγῶν φερόμενον ἐπὶ πέντε ἡμέρας 
βραχὺν εἶναι καὶ γλυκύν, 'μετὰ δὲ ἄλλων τεσσάρων 
ἡμερῶν πλόον πικρὸν γίνεσϑαι ἐκδιδούσης εἰς αὐτὸν 
κρήνης τινὸς πικρᾶς. Θεόπομπος (FGH 1 816) δέ 9o. 
περὶ τὸν ᾿Εριγῶνα ποταμὸν ὀξὺ εἶναι ὕδωρ καὶ τοὺς 
πίνοντας αὐτὸ μεϑύσκεσϑαι καϑὰ καὶ τοὺς τὸν οἶνον. 

19. ᾿“φριστόβουλος δ᾽ ὃ Κασανδρεύς φησιν (fr. 8 M) ἐν 

2 ἀλητικὴν in mg. yo. ἀττικὴν Εἰ ἁλυκὴν superscr. ἀἄττι- 
κὴν C ὅ οὔ ΠΙ 74d τῆς ἁπάσης, ἹΙππόνικ ν,οἰκουμένης Pors 
8 ϑύμα Dobr: ϑύματα COE 9 ὕδωρ Dobr: ὕδωρ διαφέρον C 
9 διαφέρον — 10 πίνων ὕδωρ om. E 11. 12 0 κωμικὸς Ὁ 
16 καὶ ἡμῶν — ἄρδεται Eubuli versum esse putat Di, ἐξ del. 
Sehw . 18 ἐν δ΄ C iv δὴ E. 20 rectius μετὰ δὲ τοῦτο, cf. 
Herod ^ 21 πλόον Herod: πλέον CE 248 ἐριμῶνα C ἐριγαν 
superscr. ὦ E: corr. Brunck 24 fort. rovg οἶνον 

16 
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ἐνῆν ἄρ᾽, ὡς ἔοικε, κἀν οἴνῳ λόγος" 
ἔνιοι δ᾽ ὕδωρ πίνοντές εἰσ᾽ ἀβέλτεροι. 

᾿ἀντιφάνης δέ (II 129 K) 

οἴνῳ .... τὸν οἶνον ἐξελαύνειν, 
σάλπιγγι τὴν σάλπιγγα, τῷ κήρυκι τὸν βοῶντα, 
κόπῳ κόπον, ψόφῳ ψόφον, τριωβόλῳ δὲ πόρνην, 
αὐθαδίαν αὐϑαδίᾳ, Καλλίστρατον μαγείρῳ, 

5 στάσιν στάσει, μάχῃ μάχην, ὑπωπίοιρ δὲ πύκτην, 
πόνῳ πόνον, δίκην δέκῃ, γυναικὶ τὴν γυναῖκα. 

ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἔταττον οἱ παλαιοὶ τὸ ἄκρα- 
τον. Σώφρων (ἔν. 235 Bo) ὕδωρ ἄκρατον εἰς τὰν 
κύλικα. 

21. ὅτι Φύλαρχός φησι (FHG 881) Θεόδωρον τὸν 
“αρισσαῖον ὑδροπότην γενέσϑαι, τὸν ἀλλοτρέως ἀεί 
ποτε πρὸς ᾿Δντίγονον ἐσχηχότα τὸν βασιλέα. φησὶ δὲ 
καὶ (ἐν τῇ ξ΄) τοὺς Ἴβηρας πάντας ὑδροποτεῖν καίτοι 
πλουσιωτάτους ἀνθρώπων ὄντας, μονοσιτεῖν τε αὐτοὺς 
ἀεὶ λέγει διὰ μικρολογίαν, ἐσθῆτας δὲ φορεῖν πολυτε- 
λεστάτας. ᾿ἀριστοτέλης δ᾽ (p. 5662 R) ἢ Θεόφραστος 
Φιλῖνόν τινα ἱστορεῖ μήτε ποτῷ χρήσασϑαί ποτε μήτε 
ἐδέσματι ἄλλῳ ἢ μόνῳ γάλακτι πάντα τὸν βίον. Πύϑ- 
ερμος δὲ (FHG IV 488) ἐν τοῖς Πειραιῶς τυραννεύ. 

ουσι καταγράφει καὶ Γλαύκωνα ὑδροπότην. Ἣγήσαν- 
δρος δ᾽ ὁ Ζελφὸς ᾿ἀγχίμολον καὶ Μόσχον φησὶ (FHG 
IV 418) τοὺς ἐν Ἤλιδι σοφιστεύσαντας ὑδροποτῆσαι 

4 οἴνῳ δὲ δεῖ Elmsl 5.6 κόπῳ κόπον σάλπιγγι CE: trans- 
pos. Elmsi 6 τριβόλῳ C 1 αὐϑάδειαν αὐθαδείᾳ E 8 μά- 
χην μάχῃ CE: corr. Elmel 9 δίκῃ δίκην Elmsl γυναικὸς vij» C 
11 εἰς τὴν CE 16 ἐν τῇ ξ΄ add. ex Const. Porph. de ad- 
min. imp. 28 18 τε φορεῖν CE: corr. Mus 20 extr (μήτε 
Eust. 916, 43: 7 CE, cf. Plut. qu. symp. p. 6606 24 "Ayzt- 
πυλος vocatur apud Diog. L 2, 126 

b 

3 

δὶ 
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νῦν δημαγωγοὺς δρᾶτε [Ζ4ημοσϑένη καὶ ztqudónv] ὡς 
ἐναντίως τοῖς βίοις διάκεινται. ὃ μὲν γὰρ ὑδροποτῶν 
φαὶ μεριμνῶν τὰς νύχτας, ὥς φασιν, ὃ δὲ πορνοβο- 
σκῶν καὶ μεϑυσκόμενος κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προ- 
γάστωρ ἡμῖν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἀνακαλεῖ" Εὐφορέων 5 
ὃς 0 Χαλκιδεὺς οὕτω που γράφει (p.189 M)' ᾿“ασύρ- 
τας (ὃ) “Δασιώνιος οὐδὲν προσεδεῖτο ποτοῦ καϑάπερ 
οἱ ἄλλοι, οὖρον δὲ προίετο καϑάπερ πάντες ἄνϑρωποι. 

46 καὶ πολλοὶ διὰ φιλοτιμίαν ἐπεχείρησαν παρατηρῆσαι 
καὶ ἀπέστησαν πρὸ τοῦ εὑρεῖν τὸ πραττόμενον. ϑέρους 10 
γὰρ ὥρᾳ καὶ τριακονϑήμερον προσεδρεύοντες καὶ οὐ- 
δενὸς μὲν ὁρῶντες ἀπεχόμενον ἁλμυροῦ, τὴν κύστιν 
δ᾽ αὐτοῦ ἔχοντα συνεπείσϑησαν ἀληϑεύειν. ἐχρῆτο δὲ 
καὶ τῷ ποτῷ, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον οὐ προσεδεῖτο τούτου. 

. . μεταλλάξαι διάφορα βρώματα 16 
ἐσϑ᾽ ἡδύ, 

φησὶν ᾿ἀντιφάνης (II 118 E), 
καὶ τῶν πολλάκις ϑρυλουμένων 

διάμεστον ὄντα τὸ παραγεύσασϑαί τινος 
καινοῦ παρέσχε διπλασίαν τὴν ἡδονήν. 20 

28. ὁ Περσῶν βασιλεύς, ὥς φησιν ἐν τῇ «' 'Hoo- 
Ὁ δοτος (c.188), ὕδωρ ἀπὸ τοῦ Χοάσπεω πιεῖν ἄγεται 
τοῦ παρὰ Σοῦσα ῥέοντος" τοῦ μόνου πίνει ὃ βασιλεύς. 
τοῦ δὲ τοιούτον ὕδατος ἀπεψημένου πολλαὶ κάρτα 
ἅμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνειαι κομίξουσαι ἐν ἀγγείοις 96 

1 glossam del. K, nisi forte addidit Athenaeus 8 fort. τὰς 
νύχτας πάσας ὄὅ ἀνακυκλεῖται Mus 7 ὁ add. αὶ οὐδὲν 
Herw: οὐδὲ CE 18 δ᾽ αὐτὸν εὖ ἔχοντα Cramer, δ᾽ εὔλυτον 
ἔχ. Wilan 16 βρώματα (βρώματος C) διάφορα CE: corr. Cas, 
qui ab initio τὸ γὰρ suppl 18 ϑρυλλουμένων CE 20 διπλα- 
σίαν παρέσχε CE: corr. Cas. 21 ἐν τῇ à' CE: corr. ed. Basil 
922 χοάσπεος C χοάσπου E πιεῖν om. Herod, videtur delen- 
dum 28 vov δὲ μόνου E 





4 

106 EK TOT B 

ἡ προεκλύειν τὸν στόμαχον᾽ προπίνειν δὲ σύμμετρον 
τῷ πλήϑει χάριν τοῦ προαναληφϑῆναι τοῦτο εἰς τὴν 

ξξιν καὶ μὴ ἀκέραιον ἀναδίδοσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ οἴνου 

δύναμιν μηδὲ τοῖς πέρασι τῶν ἀγγείων προσπίπτουσαν 
ἐπιδάκνειν. ἐὰν δέ τις ἡμῶν τοῦτο δυσκόλως ποιῇ, 
γλυκὺν ὑδαρῇ ϑερμὸν προλαμβανέτω, μάλιστα δὲ τὸν 
καλούμενον πρότροπον [τὸν γλυκὺν “έσβιον] ὄντα εὐ- 
στόμαχον. καὶ ὁ γλυκάξων δ᾽ οἶνος οὐ βαρύνει τὴν 
κεφαλήν, ὡς Ἱπποκράτης ἐν τῷ περὶ διαίτης φησίν 

f (11332 Litt), ὅ τινες μὲν ἐπιγράφουσι περὶ ὀξέων [νόσων], 

ier] 

of δὲ περὶ πτισάνης, ἄλλοι δὲ πρὸς τὰς Κνιδίας yvo- 

μας. λέγει δέ" “ὃ γλυκὺς ἧσσόν ἐστι καρηβαρικὸς τοῦ 
οὐνώδεος καὶ ἧσσον φρενῶν ἁπτόμενος καὶ διαχωρητι- 

κώτερος τοῦ ἑτέρου xav ἔντερον. ov δεῖ δὲ προπίνειν 
καϑὰ τοὺς Καρμανούς φησι Ποσειδώνιος (FHG III 
910) τούτους γὰρ φιλοφρονουμένους ἐν τοῖς συμπο- 
σίοις λύειν τὰς ἐπὶ τῷ προσώπῳ φλέβας καὶ τὸ καταρ- 
ρέον αἷμα μιγνύντας τῷ πόματι προσφέρεσϑαι, τέλος 
φιλίας νομέίξοντας τὸ γεύεσϑαι τοῦ ἀλλήλων αἵματος. 

μετὰ δὲ τὴν προσφορὰν ταύτην συγχρίεσϑαι τὴν κε- 
φαλὴν μύρῳ, μάλιστα μὲν ῥοδίνῳ, εἰ δὲ μή, μηλίνῳ, 
εἰς τὸ ἀποκρούεσϑαί τι ἀπὸ τοῦ τόπου καὶ μὴ βλάπ- 
τεσϑαι ἀπὸ τῆς τῶν οἴνων ἀναϑυμιάσεως" εἰ δὲ μή, 
ἐρίνῳ ἢ ναρδίνῳ. οὐ κακῶς οὖν" 4λεξίς φησιν (II 868 K): 

1 προσεκλύειν CE: corr. Schw 2 τῷ πλήϑει Scil. τῆς 
βρώμης, αἱ ait Hippocr. 11328 Littró 8 ἀνακέραιον E, vinum 
συναναφέρει ἑξἑαυτῷ καὶ τοὺς παχεῖς γυμούς Galen. XV 634 
4. b μηδὲ — ἐπιδάκνειν male haec pendent ab χάριν τοῦ 
ὅ ἡμῶν C: οἶμαι E, melius ἐὰν δέ τις διψῶν cf. Hippocr. l. s 
6 γλυκὺν ὑδαρῆ Sehw: γλυκὺ (γλυκὴ E) ὕδωρ 1 CE 1 glossam 
del. Wilam 10 νόσων del. Κα 15 καρμνούς CE: corr. Mus 
17 μετώπῳ Wilam 21 fort. μηλένῳ ἢ loívo ἢ ναρδένῳ ex 
v. 28. 24 22 τὰ ἀπὸ τοῦ πότου Wilam 

cQ 
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ἔρρωγε καὶ μάλιστα πρὸς τὰς ϑερινάς. ἀνάγκη γὰρ 
λαμπρὰ εἶναι καὶ εὐώδη καὶ κοῦφα. “ιοκλῆς δέ φησι 
τὸ ὕδωρ πεπτικὸν εἶναι καὶ ἄφυσον ψυκτικόν τε με- 
τρίως ὀξυδερκές τε καὶ ἥκιστα καρηβαρικὸν κινητικόν 
τε ψυχῆς καὶ σὥματος. Πραξαγόρας τε ταὐτά φησι" 5 
ἐπαινεῖ δὲ τὸ ὄμβριον, Εὐήνωρ δὲ τὰ λακκαῖα᾽ χρη- 
στότερόν τε εἶναι φάσκει τὸ ἐξ᾿ ἀμφιαράου συμβαλλόμε- 
vov τῷ ἐν ᾿Ερετρίᾳ. 26. ὅτι δὲ τὸ ὕδωρ ὁμολογουμένως ' 
ἐστὶ τρόφιμον δῆλον ἐκ τοῦ τρέφεσϑαί τινα ἐξ αὐτοῦ 
μόνου τῶν ξῴων, ὥσπερ τοὺς τέττιγας. πολλὰ δὲ καὶ 1 

τῶν ἄλλων ὑγρῶν ἐστι τρόφιμα, οἷον γάλα, πτισάνη, 
οἶνος. τὰ γοῦν ὑποτίτϑια γάλακτι διαρκεῖται. καὶ 
πολλὰ δὲ ἔϑνη γαλακτοποτοῦντα ξῇ. Δημόκριτον δὲ 
τὸν ᾿Αβδηρίτην λόγος ἔχει διὰ γῆρας ἐξάξαι αὑτὸν 
διεγνωκότα τοῦ ξὴν καὶ ὑφαιροῦντα τῆς τροφῆς καϑ' 1 
ἑκάστην ἡμέραν, ἐπεὶ αἱ τῶν Θεσμοφορέων ἡμέραι 

f ἐνέστησαν, δεηϑεισῶν τῶν οἰχείων γυναικῶν μὴ ἀπο- 

41 

ϑανεῖν κατὰ τὴν πανήγυριν, ὕπως ἑορτάσωσι, πει- 
σϑῆναι κελεύσαντα μέλιτος ἀγγεῖον αὑτῷ πλησίον 
παρατεϑῆναι, καὶ διαξῆσαι ἡμέρας ἱκανὰς τὸν ἄνδρα, 3 
τῇ ἀπὸ τοῦ μέλιτος ἀναφορᾷ μόνῃ χρώμενον, καὶ μετὰ 
τὰς ἡμέρας βασταχϑέντος τοῦ μέλιτος ἀποϑανεῖν. ἔχαιρε 
δὲ ὁ Ζημόκριτος ἀεὶ τῷ μέλιτι" καὶ πρὸς τὸν πυϑό- 
μενον πῶς ἂν ὑγιῶς τις διάγοι ἔφη, εἰ τὰ μὲν ἐντὸς 
μέλιτι βρέχοι, τὰ δ᾽ ἐκτὸς ἐλαίῳ. καὶ τῶν Πυϑαγορι- 2t 
κῶν δὲ τροφὴ ἦν ἄρτος μετὰ μέλιτος, ὥς φησιν ᾽4ρι- 

5 ταυτὰ E: ταῦτα C ὁ ἐπαινεὶ E: ἐπικινεῖ C 6. Τ χρη- 
στότερον K: χρηστόν CE 11 ὑδαρῶν E, in m ὑγειῶν 12 
οἶνος om. E διακεῖται C διοικεῖται E: corr. Wi 14 «v- 
δηρίτην CE 16 ὑφεροῦντα C 11.18 ἀποθανήσκειν (sic E) 
19 αὐτῷ superscr. o0 E 28 ἀεὶ om. C 24 διάγει C. διάγει 
superscr. 7 E: corr. Mus 265 βρέχει CE: corr. Mus 
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28. ὃ δὲ μονοσιτῶν κεῖται παρ᾽ AAéELÓL (II 896 ΚΕ)" 

ἐπὰν ἰδιώτην ἄνδρα μονοσιτοῦντ᾽ ἴδῃς 
ἢ μὴ ποθϑοῦντ᾽ gag ποιητὴν καὶ μέλη, 
τὸν μὲν ἰδιώτην τοῦ βίου τὸν ἥμισυν 
ἀπολωλεκέναι νόμιξε, τὸν δὲ τῆς τέχνης b 

5 τὴν ἡμίσειαν" ξῶσι δ᾽ ἀμφότεροι μόλις. 

ἃ Πλάτων (1658 Ky “οὐ μονοσιτῶν ἑἕκάστοτε ἀλλὰ κἀ- 

víors δειπνῶν δὶς τῆς ἡμέρας. 
ὅτι νωγαλεύματα ἐκάλουν τὰ ἡδέα βρώματα. 

᾿Φφαρώς (II 217 K) 10 
τὰ κομψὰ uiv {δὴ ταῦτα νωγαλεύματα. 

"AlsEug (II 398 K) 

Θασίοις οἰναρίοις 

τῆς ἡμέρας τὸ λοιπὸν ὑποβρέχει μέρος 
xol νωγαλίξει. 15 

᾿ἀντιφάνης (II 38 K) 

βότρυς, ῥοίας, φοίνικας, ἕτερα νώγαλα. 

e ἀπόσιτον δ᾽ εἴρηκε Φιλωνίδης (I 256 K), αὐτόσιτον 

δὲ Κρώβυλος (IV 5665 Μ)" 'παράσιτον αὐτόσιτον.᾽ ἀνα- 
ρέστητον δ᾽ εἴρηκεν Εὔπολις (1278 ΚΕ). ἀναγκόσιτον 20 
óà Κράτης ( 148 Κ). καὶ Νικόστρατος δέ (II 228 K) 

μειράκιον... κατὰ τύχην 
ὑποσκαφιόκαρτόν τι κεχλαμυδωμένον 
κατάγεις ἀναγκχόδιτον. 

ἀριστόδειπνον δ᾽ εἶπεν ΄4λεξις (II 402) 25 

8 ποιοῦντ᾽ , Mein vix recte ποιητὰς CE: corr. Cas 
7 Πλάτων — 8 ἡμέρας om. E, habet in mg C 11 μὲν δὴ 
om. E δὴ om. C, cf. III p. 86 d 18 οἰναροῖς E 14. 15 
ὑποβρέχων μέρος ̓ἐνωγαλίξει (sie) C, cf. I p. 28e 17 νωγα-. 
Asvpara E τι Pors: τι καὶ CE 24 κατὰ γῆς ἀναγκο- 
cir CE: corr. "Pors 28 δ᾽ om. E 
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Gogog (Polit. p. 280 b. ὁ δ᾽ ὁμώνυμος αὐτῷ ποιητής 
φησι (I 658 K)* 

x&v ἐν κλέναις ἐλεφαντόποσιν xol στρώμασι πορ- 
φυροβάπτοις 

κἂν φοινικίσι Σαρδιακαῖσιν κοσμησάμενοι κατά- 5 
κεινται. 

ἤκμασε δ᾽ ἡ τῶν ποικίλων og, μάλιστα ἐντέχνων περὶ 
αὐτὰ γενομένων ᾿Ακεσᾶ καὶ ᾿Ελικῶνος τῶν Κυπρίων. 
ὑφάνται δ᾽ ἦσαν ἔνδοξοι" καὶ ἦν Ελικὼν υἱὸς Axsaa, 
ὥς φησιν Ἱερώνυμος (fr. 32 Hi. ἐν Πυϑοῖ γοῦν ἐπέ 1 

τινος ἔργου ἐπιγέγραπται" 

τεῦξ᾽ Ἑλικὼν ᾿ἀκεσᾶ Σαλαμίνιος, €) ἐνὶ χερσὶ 
πότνια ϑεσπεσίην Παλλὰς Émvevos χάριν. 

τοιοῦτος ἦν καὶ Παϑυμίας ὁ Αἰγύπτιος. — 
ὡς ἐγὼ σκιρτῶ πάλαι 1 

ὕπου ῥοδόπνοα στρώματ᾽ ἔστι, [καὶ] λούμενος 
μΐροις ψακαστοῖς, 

φησὶν Ἔφιππος (1 268 Κ)Β, ᾿Φριστοφάνης (1501 K) 
ὕστις ἐν ἡδυόσμοις 
στρώμασι παννυχίξων ? 
τὴν δέσποιναν ἐρεέδεις. 

Σώφρων δὲ (fr. 26 Bo) ᾿στρουϑωτὰ ἕλίγματά φησιν 
ἐντετιμημένα’ Ὅμηρος δὲ ὁ ϑαυμασιώτατος τῶν 
στρωμάτων τὰ μὲν κατώτερα λῖτα εἶναι φάσκει (a 180) 

ἥτοι λευκὰ καὶ μὴ βεβαμμένα 7) πεποικιλμένα, τὰ δὲ 3 
περιστρώματα (x 852) ῥήγεα καλά, πορφύρεα.ἢ 

δ σαρδιανικαῖσιν (-σι E) CE: corr. Mein, fort. καὐτοὶ (vel 
αὐτοὶ) φοινικέσι Σαρδιακαῖξ κοσμησάμενος E 10 πυσοῖ E 
18 ἔπνευσε K: ἔτευξε CE 16. 17 καὶ λουόμενος (λούομαι E) 
μύροις CE: corr. Wilam, sed dubito 18 ᾿ἀριστοφάνης supra 
vers. add. CE 248 ἐντετιμένα E, fort. ἐντετυγμένα, ἐντετμη- 
μένα Wilam 
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49 GoUg τε ἕξξακισχιλίους χωρὶς τῶν εἰς τὰ ἐπιτήδεια καϑ' 

ἡμέραν διδομένων. 

82, τράπεξαι ἐλεφαντόποδες τῶν ἐπιϑημάτων ἐκ 
τῆς καλουμένης σφενδάμνου πεποιημένων. Κρατῖ- 
vog (I 100 K)' 

γαυριῶσαι δ᾽ ἀναμένουσιν ὧδ᾽ ἐπηγλαισμέναι 
μείρακες φαιδραὶ τράπεξαι τρισκελεῖς σφενδάμνιναι. 
εἰπόντος τινὸς κυνικοῦ τρίποδα τὴν τράπεξαν 

δυσχεραίνει ὃ παρὰ τῷ σοφιστῇ Οὐλπιανὸς καὶ λέγει" 
τήμερον ἐγὼ πράγματα ἕξω ἐξ ἀπραξίας.᾽ πόϑεν γὰρ 
τούτῳ ὃ τρίπους; εἰ μὴ τὴν Διογένους βακτηρίαν σὺν 
καὶ τὼ πόδε ἀριϑμῶν οὗτος τρίποδα προσηγόρευσε, 
πάντων τραπέξας καλούντων τὰς παραϑέσεις ταύτας. 

ὅτι Ἡσίοδος ἐν Κήυκος γάμῳ (fr. 1171 Rz) — κἂν 
γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ ποιητοῦ τὰ 
ἔπη ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχαῖα εἶναι --- τρίποδας 
τὰς τραπέξας φησί. καὶ Ξενοφῶν δ᾽ ὁ μουσικώτα- 
voc ἐν ζ΄ ᾿ἀναβάδεως γράφει (c. 8, 21)" 'τρίποδες εἰση- 
νέχϑησαν πᾶσιν᾽ οὗτοι δὲ ὅσον εἴκοσι κρεῶν μεστοὶ 

νενεμημένων. καὶ ἐπάγει" μάλιστα δ᾽ αἱ τράπεξαι 
κατὰ τοὺς ξένους ἀεὶ ἐτίϑεντο.᾽ ᾿ἀντιφάνης (1 191 Ky 

ἐπεὶ δ᾽ ὁ τρίπους ἤρϑη κατὰ χειρῶν τ᾽ εἴχομεν. 

Εὔβουλος (II 208 K) 
τρίποδες οὗτοι πέντε 60i 

καὶ πέντε --- B. πεντηκοστολόγος γενήσομαι. 

8. 4 ἐν τοῖς καλουμένοις C — 6 γαυριῶσαι --  μείρακες om. 
E, habet C f. 183' post librum XIII 6 ὡς Madvig 7 μείραξ 
C: corr. Valcken 8 cynicus est Cynulcus 10 poetae 
verba esse ἕξω πράγματ᾽ ἐξ ἀπραξίας vidit Mein (similiter 
Cas); etiam quae secuntur de Diogenis baculo aliunde sumpta 
puto 12 προσηγόρευσεν Clarin) Wilam 14 respondet 
Cynuleus 22 ἐχέομεν Eust. 740, 17, ἐχέαμεν Kock 

20 

25 
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"AAsEug (II 897 K)' 

καὶ μὴν ἐνύπνιον οἴομαί (γ᾽ ἑορακέναι 
νικητικόν. B. λέγ᾽ αὐτό. Α. τὸν νοῦν πρόσεχε δή᾽ 
ἐν τῷ σταδίῳ τῶν ἀνταγωνιστῶν μέ τις 
ἐδόκει στεφανοῦν γυμνὸς προσελθὼν ... 
στεφάνῳ κυλιστῷ κοκκυμήλων — B. Ἡράκλεις. 
4. πεπόνων ... 

πάλιν (ib. p. 898)" 

ἑόρακας ζἤδην πώποτ᾽ ἐσκευασμένον 
ἤνυστρον ἢ σπλῆν᾽ ὀπτὸν ὠνθυλευμένον 
ἢ κοχκυμήλων σπυρίδα πεπόνων; 
τοιοῦτ᾽ ἔχει τὸ μέτωπον. 

Νέκανδρος (fr. 81 Schn) 

μῆλον ὃ κόκκυγος καλέουσι. 
Κλέαρχος δ᾽ ὁ περιπατητικός φησι (FHG II 827) 'Po- 
δέους καὶ Σικελιώτας βράβυλα καλεῖν τὰ κοχκύμηλα, 
ὡς καὶ Θεόκριτος ὁ Συρακούσιος (17,146) 

ὕρπηκες βραβίλοισι καταβρέϑοντες ἔραζξε. 
καὶ πάλιν (12,8) 

ὅσον μῆλον βραβέλοιο 
ἤδιον. 

ἐστὶ δὲ τοῦτο τὸ ἀκρόδρυον μικρότερον μὲν τῇ περι- 
φορᾷ τῶν κοκκυμήλων, τῇ δ᾽ ἐδωδῇ τὸ αὐτό, πλὴν 
ἐλίγον δριμύτερον. Σέλευκος δ᾽ ἐν Γλώσσαις βρά- 
βιλά φησιν ἦλα κοκκύμηλα μάδρυα τὰ αὐτὰ εἶναι" τὰ 

2 ἐνύπνιον E: ἐν ὕπνοις C γ᾽ add. Di ἕξωρακέναι C 
ὡρακέναι E — 8 προσέχειν δῇ C — 5 fort. γυμνῷ προσελθὼν 
γυμνὸς ὧν 6 κυλιστῇ CE: corr. Cas 7 del. Dobr 9 é&- 
ρακας CE ἤδη add. Dobr 9. 10 ἤνυσερον ἐσκευασμένον 
CE: corr. Dobr 10 μεμονϑυλευμένον CE: corr. Dobr 11 
extr. νὴ Δία add. Dobr 12 τοιοῦτον CE: corr. Μο 18 
καταπλήϑοντες CE 20 βραβάοισι CE 24. 265 βράβιλα 
superscr. v E 

10 

16 
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μονόριξον εἰς βάϑος ὡς ἐπὶ πολύ. καρπὸν δ᾽ ἔχει 

στρογγύλον ἡλίκον ὁ κότινος" πεπαινόμενος δὲ ξανϑός 
τέ ἐστι καὶ ἐπιμελαένεται" ἔχει δὲ τὴν γεῦσιν καὶ τὸν 
χυλὸν μεσπίλου' διόπερ ἀγρία μεσπίλη δόξειε (iv) 
μᾶλλον εἶναι" ἐκ τούτων μοι δοκεῖ, φησίν, ὁ φιλό- 

Cogog τὸ νῦν κεράσιον καλούμενον ἐμφανίζειν. 
35. ᾿“σκληπιάδης δὲ ὃ Μυρλεανὸς χαμαικέρασόν 

τινα καλῶν δένδρον ἔφη οὕτως" “ἐν τῇ Βιϑυνῶν γῇ 
γένεται ἡ χαμαικέρασος, ἧς ἡ μὲν ῥίξα ἐστὶν οὐ με- 

γάλη, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ δένδρον, ἀλλὰ τῇ ῥοδῇ ἴσον, ὃ δὲ 
καρπὸς τὰ μὲν ἄλλα πάντα (κεράσῳν ὅμοιος, τοὺς ὃὲ 
πλείονι χρησαμένους καϑότι οἷνος βαρύνει τε καὶ ἀλ- 
γεῖν τὴν κεφαλὴν τέίϑησι. ταῦτα ὃ ᾿Ασκληπιάδης, 
φησί, μοι δοκεῖ λέγειν περὶ τῶν μιμαικύλων. τό τε 

. γὰρ φέρον αὐτὰ δένδρον τοιοῦτον καὶ ὁ πλέον. τῶν 

f 

ἑπτὰ τοῦ καρποῦ φαγὼν κεφαλαλγὴς γίνεται. oiovo- 
φάνης (I 559 KE) 

ἐν volg ὄρεσιν (δ᾽) αὐτομάτοισιν τὰ μιμαίκυλ᾽ 
ἐφύετο πολλά. 

Θεόπομπος (I 751 Ky 

τρώγουσι μύρτα καὶ πέπονα μιμαίκυλα. 
Κράτης (1142 K): 

πάνυ γάρ ἐστιν ὡρικώτατα 
τὰ τιτϑί᾽ ὥσπερ μῆλον ἢ μιμαίκυλον. 

9. 8 ξανϑύνεται καὶ Theophr — 4 χυλὸν μεσπίλης ΕἾ ἂν add. 
Theophr 7 χαμαικέραον 9 χαμαικέραος CE 11 suppl. 
Lehrs 19. 18 καὶ ἀλγεῖν post κεφαλὴν E 15 φέρει αὐτὰ 
δένδρα E τοιοῦτον spatio relicto om. C 16. 16 τῶν ἑπτὰ 
spatio relicto om. C 18 δ᾽ add. Dobr αὐτόματ᾽ αὑτοῖς 
Mein μιμαέκυλα φύεται CE: corr. ΠΣ 28 ὡρικωτάτη CE: 

corr. ce, ὡρικά Dobr 24 mc; CE incertum μεμαέκυλα an 
μιμαίκυλον, μῆλα καὶ μιμαίκυλα Kock 





e 

d 

120 EK TOT B 

συχάμινα δὲ ov τὰ ἀπὸ τῆς Αἰγυπτίας συκῆς, & τινες 
συκόμορα λέγουσιν. ἅπερ ol ἐπιχώριοι ἐπὶ βραχὺ xvi- 
σαντες σιδηρίῳ ἐῶσιν ἐπὶ τοῦ φυτοῦ" καὶ ὑπὸ τοῦ 
ἀνέμου κινούμενα ἐντὸς ἡμερῶν τριῶν οὕτω πέπονα 
καὶ εὐώδη γένονται, μάλιστα δὲ ξεφύρων πνευσάν- 
τῶν, καὶ ἐδώδιμα ὡς (διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ἠρέμα ψυ- 
χρὸν καὶ τοῖς πυρεταίνουσι μετὰ δοδίνου ἐλαίου κατα- 
πλαττόμενα ἐπὶ τοῦ στομάχου ἐπιτίθεσθαι καὶ οὐκ 
ὀλίγα παρηγορεῖσθαι τοὺς νοσοῦντας. φέρει ὃὲ τὸν 
καρπὸν τοῦτον ἡ Αἰγυπτία συκάμινος ἀπὸ τοῦ ξύλου 
καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν ἐπικαρπίων. μόρα δὲ τὰ συκάμινα 
καὶ παρ’ Αἰσχύλῳ ἐν Φρυξὶν ἐπὶ τοῦ “Ἕκτορος 
(fr. 257 Ν᾽)" 

ἀνὴρ δ᾽ ἐκεῖνος ἦν πεπαίτερος μόρων. 
ἐν δὲ Κρήσσαις καὶ κατὰ τῆς βάτου (fr. 111) 

λευκοῖς τε γὰρ μόροισι καὶ μελαγχίμοις 
καὶ μιλτοπρέπτοις βρίϑεται ταὐτοῦ χρόνου. 

Σοφοκλῆς (fr. 862) 

πρῶτον uiv ὄψει λευκὸν ἀνθοῦντα στάχυν, 
ἔπειτα φοινέξαντα γογγύλον μόρον. 

καὶ Νίκανδρος δὲ ἐν Γεωργικοῖς (fr. 15 Schn) ἐμφα- 
vífsu καὶ ὅτι πρότερον τῶν ἄλλων ἀκροδρύων φαίνε- 
ται μορέην τε καλεῖ τὸ δένδρον ἀεί, ὡς καὶ ol ᾽4λε- 
ξανδρεῖς" 

καὶ μορέης, ἣ παισὶ πέλει μείλιγμα νέοισι, 
πρῶτον ἀπαγγέλλουσα βροτοῖς ἡδεῖαν ὀπώρην. 

2 &qq. cf. Theophr. h. pl. 4,2, 1 6 διὰ add. Schw 
7. 8 καταπλαττόμενον CE: corr. Schw 11 ἐπικάρπων E 
15 fort. [καὶ] τὰ ἐκ τῆς βάτου, quae verba v. 11 post τὰ ovxa- 
μένα transposuerim, cf. Poll. VI 46 17 μιλτοπρέποις CE: 
corr. Mus 238 καλῶν E 246 ἀπαγγέλουσα C 

1 
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καπυρὰ τρώγων κάρυ᾽, ἀμυγδάλας. 
Φιλύλλιος (1788 E) 

Q&, x&ov , ἀμυγδάλαι. 
Ἡρακλέων δέ φησιν ὃ ̓ Εφέσιος᾽ ᾿κάρυα ἑκάλουν καὶ 
τὰς ἀμυγδάλας καὶ τὰ νῦν καστάνεια.᾽ τὸ δὲ δένδρον 5 

καρύα παρὰ Σοφοκλεῖ (fr. 688 N) 
καρύαι μελίαει τε. 

Εὔβουλος (ἢ 313 K) ᾿φηγούς. κάρυα Καρύστια. κα- 
λεῖται δέ τινα καὶ μόστηνα κάρυα. 

89. ΑΜΥΓΔΑΛΑΙ. ὅτε αἱ Νάξιαι ἀμυγδάλαι διὰ 
μνήμης ἦσαν τοῖς παλαιοῖς" καὶ γένονται ὄντως ἐν 
Νάξῳ τῇ νήσῳ διάφοροι, ὡς ἐμαυτόν, φησί, πείϑω. 
Φρύνιχος (1387 K) 

τοὺς δὲ γομφίους 
ἅπαντας ἐξέκοψεν, ὥστ᾽ 

οὐκ ἂν δυναίμην Ναξίαν 
ἀμυγδάλην κατᾶξαι. 

διάφοροι δ᾽ ἀμυγδάλαι γίνονται κἀν Κύπρῳ τῇ νήσῳ. 
παρὰ γὰρ τὰς ἀλλαχόϑεν καὶ ἐπιμήκεις εἰσὶ καὶ κατὰ 
τὸ ἄκρον ἐπικαμπεῖς. Δάκωνας δὲ Σέλευκος ἐν Γλώσ- 
σαις φησὶ καλεῖν τὰ μαλακὰ κάρυα μυκήρους, Τηνίους 
0b τὰ γλυκέα κάρυα. ᾿Δμερίας δέ φησι μύκηρον τὴν 
ἀμυγδάλην καλεῖσϑαι. ἐπακτικώτατα δὲ πρὸς πότον 
τὰ ἀμύγδαλα προεσϑιόμενα. Εὔπολις (1827 Ky 

δίδου μασᾶσϑαι Ναξίας ἀμυγδάλας 
οἶνόν vs πίνειν Ναξίων ἀπ᾽ ἀμπέλων. 

1 καπυροτρώγων (vel -τρώγειν, compend) CE: corr. Di 
9 μόστηνα videtur corruptum, Πραινεστῖνα Salmas, cf. ad p. 64d 
11 τοῖς πολλοῖς CE: corr. Mus 18 διάφοραι CE, in E mendo 
notato: corr. Mus 21 μαλακὰ C: μεγάλα E, cf. Hes. 8. μύκηρος 
24 Eupolidis verba aut ante aut post Phrynichi locum (v. 13) 
videntur transponenda 

1 

2l 
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ὁμοέως προφέρεται κατ᾽ ὀξεῖαν τάσιν. Φιλόξενος δ᾽ 
ἀμφότερον περισπᾷ. Εὔπολες (1274 K) 

... ἀπολεῖς με, ναὶ μὰ τὴν ἀμυγδαλῆν. 
᾿ριστοφάνης (1642 K) 

ἄγε vvv τὰς ἀμυγδαλᾶς λαβὼν 5 
τασδὶ κάταξον τῇ κεφαλῇ σαυτοῦ [λίθῳ]. 

Φρύνιχος (1886 K) 

ἀμυγδαλῆ τῆς βηχὸς ἀγαϑὸν φάρμακον. 
ἄλλοι δὲ ἀμυγδαλὰς ὡς καλάς. Τρύφων δὲ ἐν ᾽4:- 
τικῇ προσῳδίᾳ (fr. 18 V) ἀμυγδάλην μὲν τὸν καρπὸν 10 

b βαρέως, ὃν ἡμεῖς οὐδετέρως ἀμύγδαλον λέγομεν, ἀμυγ- 
δαλᾶς δὲ τὰ δένδρα, κτητικοῦ παρὰ τὸν καρπὸν ὄντος 
τοῦ χαράχτῆρος καὶ διὰ τοῦτο περισπωμένου. 

ὅτι Πάμφιλος ἐν Γλώσσαις μουκηροβαγόν φησι 
καλεῖσθαι τὸν καρυοκατάκτην ὑπὸ τῶν Μαχώνων ἀντὶ 16 
τοῦ ἀμυγδαλοκατάκτην' μουκήρους γὰρ Μάκωνες xa- 
λοῦσι τὰ ἀμύγδαλα. 

41. ὅτι Ποντικῶν καλουμένων καρύων, ἃ λόπιμά 
τινες ὀνομάζουσι, μνημονεύει Νέκανδρος (cf. p. bAd). 

ο Ερμῶναξ δὲ καὶ Τιμαχέδας ἐν Γλώσσαις Διὸς βά- Ὁ 
λανόν φησι καλεῖσθαι τὸ Ποντικὸν xaQvov. 

Ἡρακλείδης δὲ ὁ Ταραντῖνος ξητεῖ πότερον προ- 
παρατίϑεσϑαι δεῖ τὰ τραγήματα, καϑάπερ ἔν τισι τό- 
ποις τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ τὴν ᾿Ελλάδα γίνεται 
ἢ οὔ, ἀλλὰ μετὰ τὸ δεῖπνον. ἐὰν μὲν οὖν μετὰ τὸ 9 
δεῖπνον, συμβαίνει πλείονος τροφῆς κειμένης ἐν τῇ 

6 τὴν κεφαλὴν CE: corr. Dobr. λέθῳ del.K 9 δὲ ἐν E: 

ἐν C 11.12 ἀμυγδαλᾶς Schw: &uvyda CE 114 μουκηρό- 
βατον CE: corr. M. Schmidt, οὗ, Hes. s. v 18 sq videntur 
turbata, cf. p. b4d — 24 τῶν κατὰ — p. 195, 2. 8 σιτέοις om. E 
26 κειμένης K: ἐκεένοις C (παρ᾽ ἐκεένης B teste Schw), παρεν- 
δυομένης temeraria Musuri coniectura 
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ovx ἐνοχλούμεϑα᾽ λιπαρώτερά τε φαίνεται xal ἀναδί- 
δωσι χυμὸν γλυκὺν καὶ λιπαρόν Δέφιλος δ᾽ ὁ 
Σίφνιος τὰ κάρυα, φησί, τὰ βασιλικὰ κεφαλαλγῆ ἐστι 
καὶ ἐπιπολαστικά. τούτων δὲ τὰ ἁπαλὰ ἔτι καὶ Δλελευ- 

κασμένα εὐχγυλότερα καὶ κρείττονα ὑπάρχει, τὰ δ᾽ ἐν ὁ 
τοῖς ἰπνοῖς φρυγόμενα ὀλιγότροφα. τὰ δὲ ἀμύγδαλά 
ἐστιν οὐρητικὰ καὶ λεπτυντικὰ καὶ καϑαρτικὰ καὶ ὀλι- 
γότροφα. τῶν μέντοι χλωρῶν κακοχύλων ὄντων καὶ 
ἀτροφωτέρων πολὺ μᾶλλον φυσωδέστερα καὶ ἐπιπολα- 
στικώτερά ἐστι τὰ ξηρά. τὰ δὲ ἁπαλὰ καὶ πλήρη καὶ 1 
λελευκασμένα γαλακτώδη ὄντα εὐχυλότερά ἐστι. τῶν 
0à ξηρῶν và Θάσια καὶ Κύπρια ἁπαλὰ ὄντα εὐεκκρι- 
τώτερά ἐστι. τὰ δὲ Ποντικὰ κάρυα κεφαλαλγῆ, ἧττον 
δ᾽ ἐπιπολαστικὰ τῶν βασιλικῶν. 43. Μνησίϑεος δ᾽ 
ὁ ̓ 4ϑηναῖος ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν 'vóv Εὐβοικῶν, φησί, 
καρύων ἢ καστάνων (ἀμφοτέρως γὰρ καλεῖται) δύσ- 
πέεπτος μὲν ἡ κατεργασία τῇ κοιλίᾳ καὶ φυσώδης ἡ 
πέψις γίνεται, παχύνει δὲ τὰς ἕξεις, ἐάν τις αὐτῶν 

κρατήσῃ. τὰ δὲ ἀμύγδαλα καὶ τὰ Ἡρακλεωτικὰ καὶ 
τὰ Περσικὰ κάρυα καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα χείρω ἐστὶ κί 
τούτων. χρὴ δὲ μηδὲν ὅλως τῆς τοιαύτης ἰδέας ἄπυ- 
ρον ἐσθίειν ἔξω τῶν χλωρῶν ἀμυγδάλων, ἀλλὰ τὰ 
μὲν ἕψειν, τὰ δὲ φρύγειν. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστι 
λιπαρὰ τῇ φύσει, καϑάπερ ἀμυγδάλαι τε αἴ ξηραὶ καὶ 
Διὸς βάλανοι, τὰ δὲ σκληρὰ xal στρυφνά, καϑάπερ 2 
αἵ τε φηγοὶ καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος. τῶν οὖν λι- 
παρῶν ἀφαιρεῖται τὸ λίπος ἡ πύρωσις" ἐστὶ γὰρ τοῦτο 
(τὸ χείριστον" τὰ δὲ σκληρὰ καὶ στρυφνὰ πεπαίνεται, 

[d -À 

1 φαίνεται suspectum, fort. φύσει ἐστὶ, cf. v. 324 6 εὐχυ- 
λώτερα CE 6 ὕπνοις C 24 af ἀμυγδάλαι E 26 τὰ δὲ 
ξηρὰ CE: corr. Schw 238 τὸ add. Dobr 
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“τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν, πόσα τοι ἔτη ἐστί, φέριστε: 
5 πηλίκος ἦσϑ᾽ ὅϑ᾽ ὁ Μῆδος ἀφίκετο; 

f Σαπφώ (fr.836 B5 
χρύσειοι ἐρέβινϑοι ἐπ᾿ ἀιόνων ἐφύοντο. 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν φυτικοῖς (8, b, 1) τῶν ἐρεβίνϑων ὅ 
τινὰς καλεῖ κριούς. καὶ Σώφιλος (IL 441 K)* 

ὁ πατὴρ ὁ ταύτης πολὺ μέγιστός ἐστι 
κριὸς ἐρέβινϑος. 

Φαινίας δ᾽ ἐν τοῖς περὶ φυτῶν φησι (FHG IL 800) | 
“τραγήματος ἔχει χώραν ἁπαλὰ μὲν ὦχρος, κύαμος, 1 
ἐρέβινϑος, ξηρὰ δὲ ἑφϑὰ καὶ φρυκτὰ σχεδὸν τὰ πλεῖ- 
στα. "4AsEug (I1 866 E) 

ἔστιν ἀνήρ μοι πτωχὸς κἀγὼ 
56 γραῦς καὶ ϑυγάτηρ xal παῖς υἱὸς | 

χἤδ᾽ ἡ χρηστή, πένϑ᾽ oí πάντες. 1} 
τούτων ol τρεῖς δειπνοῦμεν, 

ὅ δύο δ᾽ αὐτοῖς συγκοινωνοῦμεν 
μάξης μικρᾶς. φϑόγγους δ᾽ ἀλύρους 
ϑρηνοῦμεν, ἐπὰν μηδὲν ἔχωμεν" 
χρῶμα δ᾽ ἀσίτων ἡμῶν ὄντων 40 
γίνεται ὠχρόν. τὰ μέρη δ᾽ ἡμῶν 

10 χὴ σύνταξις τοῦ βίου ἐστὶν 
κύαμος, ϑέρμος, λάχανον, ... .. 

γογγυλίς, ὦχρος, λάϑυρος, φηγόρ, | 
βολβός, τέττιξ, ἐρέβινϑος, ἀχράς, 96 
τό τε ϑειοφανὲς μητρῷον ἐμοὶ 

4 γρύσειοι δ᾽ Herm b ἐν φυτῶν E. 6 κρείους CE σό- 
φιλος CE 1. ταῦτα E. ἐστέτις ΠΟΌΣ 8. κρεῖος Ο 11 ξηρὰ 
δὴ E 16 μὲν δειπνοῦσιν Schw, fort. δειπνοῦσιν μέν 18 μά- 
ξης μιᾶς E 21 δ᾽ ἡβῶν Ο 28 λάχανον del. Elmsl]  * 
96 τέτιξ (sic consulto) Eust. 948, 41, πέξιξ Mein 26 ϑειο- 
παγὲς CE, cf. III p. 75a 

$41 τὸ rc" 
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15 μελέδημ᾽ ἐσχάς, 
Φρυγίας εὑρήματα συκῆς. 

Φερεκράτης (1169 K) 
ταχεροὺς ποιήσεις τοὺς ἐρεβίνϑους αὐτόϑεν. 

πάλιν (Ὁ. p. 195) 
τρώγων ἐρεβένϑους ἀπεπνίγη πεφρυγμένους. 

Δίφιλος δέ φησιν᾽ “οἵ ἐρέβινϑοι δύσπεπτοι, σμηκτι- 
κοί, οὐρητικοί, πνευματικοί. κατὰ δὲ Ζιοκλέα ξυμω- 
τικοὶ τῆς σαρκός᾽ κρείττους δ᾽ οἱ λευκοὶ τῶν μελάνων 

καὶ πυξοειδεῖς καὶ οἵ Μιλήσιοι τῶν λεγομένων κριῶν 
οἵ τε χλωροὶ τῶν ξηρῶν καὶ οἱ βεβρεγμένοι τῶν 
ἀβρόχων. 

ὅτι Ποσειδῶνος εὕρημα οἱ ἐρέβινϑοι. 
45. OEPMOI. 

μὴ ὥρασι 
μετὰ τῶν κακῶν ἵἴκονθ᾽ ὁ τοὺς ϑέρμους φαγών, 
ἐν τῷ προϑύρῳ τὰ λέμμαϑ᾽ ὁτιὴ κατέλιπε, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπεπνίγη καταφαγών. μάλιστα δὲ. 
B. Κλεαίνετος μὲν οὐκ ἐδήδοκ᾽ οἶδ᾽ ὅτι 
ὁ τραγικὸς αὐτούς" οὐδενὸς γὰρ πώποτε 
ἀπέβαλεν ..... ὀσπρίου λέπος" 
οὕτως ἐκεῖνός ἐστιν εὐχερὴς ἀνήρ (Alex. fr. 266 K). 

Μυκόφρων δ᾽ ὁ Χαλκιδεὺς ἐν σατυρικῷ δράματι, ὃ ὃ 
ἐπὶ καταμωκήσει ἔγραψεν εἰς Μενέδημον τὸν φιλόσο- 

2 εὕρημα CE: corr. Schw, fort. εὔρημ᾽ ἀπὸ συκῆς, dicta 
ficus, ut recte notat Wilamowitz, ab Attico vico τὰ Φρύγια 
(Thuc. II 22, ἢ 4 avró€9e» Schw: εὐθέως CE, cf. IX 8664 
7. 8 μηκτικοί CE: corr. Cas 10 καὶ (of add. Schw) πυξοειδεῖς 
non intellego κρεέων CE 11 οἱ ἀποβεβρεγμένοι C 18 εὕ- 
espe C 15 ὥραισι CE: corr. Herm 16 μετὰ τῶν κακῶν 
glossema 17 ἐπὶ τῶν προϑύρων Poll. 6, 46 18 μάλιστα 
δὲ | πρώτιστος ἐξόλοιτο πολυ Κλεαίνετος tale quid suppl. Dobr, 
qui personae notam v. 19 add 21 οὗτος οὐδ᾽ ἂν suppl. Koc! 

ATHENABRUS I. 9 



130 EK TOT B 

gov, ἀφ’ οὗ ἡ τῶν Ἐρετρικῶν ὠνομάσϑη αἵρεσις, 
διασχώπτων τῶν φιλοσόφων τὰ δεῖπνά φησι (p. 686 Ν)" 

καὶ δημόκοινος ἐπεχόρευσε δαψιλὴς 
ϑέρμος, πενήτων καὶ τρικλίνον συμπότης. 

ZíguAog (II 570 K) 

ovx ἔστιν οὐδὲν τεχνίον ἐξωλέστερον 
τοῦ πορνοβοσχοῦ" 

κατὰ τὴν ὁδὸν πωλεῖν περιπατῶν βούλομαι 
ῥόδα, ῥαφανῖδας, ϑερμοκυάμους, στέμφυλα, 
ἁπλῶς ἅπαντα μᾶλλον ἢ ταύτας τρέφειν. 

καὶ σημειωτέον, φησί, τὸ ϑερμοχυάμους, ἐπεὶ καὶ νῦν 
οὕτω λέγεται. Πολέμων δέ φησι (fr. 91 Pr) τοὺς 4α- 
κεδαιμονέους τοὺς ϑέρμους λυσιλαέδας καλεῖν. Θεό- 

φφαστος δὲ ἱστορεῖ ἐν αἰτίοις φυτικοῖς (4,9, 2) ὅτι 

10 

“ϑέρμος καὶ ὄροβος καὶ ἐρέβινϑος μόνα οὐ ξῳοῦται 15 
τῶν χεδροπῶν διὰ τὴν δριμύτητα καὶ πικρότητα. ὁ 
δ᾽ ἐρέβινϑος, φησί, μέλας γένεται διαφϑειρόμενος.ἢ 
γίνεσϑαι δὲ λέγει κάμπας ἐν τοῖς ἐρεβίνϑοις ὁ αὐτὸς 
ἐν τῷ τρίτῳ τῆς αὐτῆς πραγματείας (82, 8. Δίφιλος 
δ᾽ ὁ Σίφνιος τοὺς ϑέρμους φησὶν εἶναι σμηκτικοὺς 30 
καὶ πολυτρόφους, μάλιστα δὲ τοὺς ἐπὶ πλεῖον ἀπεγλυ- 

κασμένους. διὸ καὶ Ζήνων ὁ Κιτιεύς, σκληρὸς ὧν 
καὶ πάνυ ϑυμικὸς πρὸς τοὺς γνωρίμους, ἐπὶ πλεῖον 
τοῦ οἴνου σπάσας ἡδὺς ἐγένετο καὶ μείλιχος. πρὸς 

τοὺς πυνθανομένους οὖν τοῦ τρόπου τὴν διαφορὰν 
ἔλεγε τὸ αὐτὸ τοῖς ϑέρμοις πάσχειν᾽ καὶ γὰρ ἐκείνους 

2 διασκώπτει CE: corr. Mus 3 καὶ δημόκριτος CE: 
corr.: Cas 4 cf. X p. 490b * del. Iac 10 ἁπλῶς lac: 
ἄλλως CE 14 αἰτιοῖς E aívoig O φυσικοῖς E 16 χιδρο- 
πῶν C γεδροπῶν superscr. v E 17 μέγας CE 19 «o à» C 
τῷ d ' E: emendandum esse docent priora 348 πρὸς om. C 

25 
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ab μέλαιναι, Καλλίμαχος δ᾽ ἐν vg Ἑκάλῃ γένη 
ἐλαῶν καταλέγει (fr. 50 Schn) 

γεργέριμον πίτυρίν τε (xal ἣν ἀπεϑήκατο λευκὴν 
εἶν ἁλὶ νήχεσϑαι φϑινοπωρίδα). 

ἃ ἔλεγον δὲ τὰς δρυπεπεῖς ἐλάας καὶ ἰσχάδας καὶ γερ- 

γερίμους, ὥς φησι Δίδυμος (p. 16 Schm). καὶ χωρὶς δὲ 
τοῦ φάσκειν ἐλάας αὐτὸ xaO ἑαυτὸ ἔλεγον μόνον δρυ- 
πεπεῖς. Τηλεκλείδης (1218 K) 

... ξυγγενέσϑαι διὰ χρόνου λιπαρείτω us 
δρυπεπέσι, μάξαις καὶ διασκανδικίδσαι. 

᾿Αϑηναῖοι δὲ τὰς τετριμμένας ἐλαίας στέμφυλα ἐκά- 
λουν, βρύτεα δὲ τὰ ὑφ᾽’ ἡμῶν στέμφυλα, τὰ ἐκπιέ- 
ματα τῆς σταφυλῆς. παρὰ δὲ τοὺς βότρυς γέγονεν 
ἡ φωνή. 

48. ΡΑΦΑΝΙΔΕΣ. αὗται κέκληνται διὰ τὸ ῥαδίως 
φαίνεσθαι. καὶ ἐκτεταμένως δὲ καὶ κατὰ συστολὴν 
λέγεται παρὰ ᾿Δττικοῖς. Κρατῖνος (I 104 K) 

ταῖς ῥαφανῖσι δοκεῖ, τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὐ λαχάνοιδιν. 

Εὔπολις (1342 Ky 

ῥαφανίδες ἄπλυτοι, σηπίαι. 

ὅτι δὲ τὸ ἄπλυτοι ἐπὶ τῶν ῥαφανέδων ἀκούειν δεῖ, 
οὐκ ἐπὶ τῶν σηπιῶν, δηλοῖ ᾿ἀντιφάνης γράφων 
(II 194 K)* 

νήττας, σχαδόνας, κάρυ᾽ ἐντραγεῖν, à , ἐγκρίδας, 
ῥαφανῖδας ἀπλύτους, γογγυλέδας, χόνδρον, μέλι. 

3. 4 Callimachi verba auxi e Suida s. v. γεργέριμον; nam 
sine dubio plus duo genera Athenaeus & poeta enumerata legit 
6 καὶ χῶρον C 9 μ᾽ ἐλιπάρει Pors, fort. παρεῖτό με — 10 cor- 
ruptus 19 βρύτεα CE, cf. Suid &. v, Et. M. 216, 20, Hes. 
8. βρύττια, Schol. Ar. nub. 46 16 αὗται C: αὑτὰ E. 18 λα- 
χάνοις CE: corr. Di 24 ἐντρώγειν CE: corr. Schw 

b 
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49. Κῶνοι. ΨΜνησέϑεος ὁ ̓ 4ϑηναῖος ἰατρὸς ἐν τῷ 
περὶ ἐδεστῶν ὀστρακίδας καλεῖ τῶν κώνων τοὺς πυρῆ- 
vag, ἔτι δὲ κώνους. Διοκλῆς δ᾽ ὃ Καρύστιος πιτύινα 
κάρυα. ὁ δὲ Μύνδιος ᾿4λέξανδρος πιτυίνους κώνους. 
Θεόφραστος δὲ τὸ μὲν δένδρον πεύκην ὀνομάξει, τὸν 
δὲ καρπὸν κῶνον. Ἱπποκράτης δὲ ἐν τῷ περὶ πτι- 
σάνης (II 456 Littró), ὃ ἐκ τοῦ ἡμίσους μὲν νοϑεύεται, 
ὑπ᾽ ἐνίων δὲ καὶ ὅλον, κοκκάλους᾽ οἵ πολλοὶ δὲ πυρῆ- 
νας, ὡς καὶ Ἡρόδοτος ὅταν περὶ τοῦ Ποντικοῦ κα- 
ρύου λέγῃ. φησὶ γάρ (IV 23) 'πυρῆνα δ᾽ ἔχει τοῦτο 
ἐπὰν γένηται πέπον. 4Δίφιλος δ᾽ ὃ Σίφνιός φησιν᾽ 
ol στρόβιλοι πολύτροφοι μέν εἰσι, λεαντικοὶ δὲ ἀρτη- 
ρέας xal ϑώρακος καϑαρτικοὶ διὰ τὸ ἔχειν παρεμπε- 
πλεγμένον τὸ ῥητινῶδες" Μνησίϑεος δέ quo πιαί- 
νεῖν αὐτοὺς τὸ σῶμα καὶ πρὸς εὐπεψίαν ἀλύπους si- 

ναι, ὑπάρχειν δὲ καὶ οὐρητικοὺς καὶ οὐκ ἐφεκτικοὺς 
κοιλίας. 

50. QIA. ναξαγόρας ἐν τοῖς Φυσικοῖς (cf. p. 188 

Schaubach) τὸ χαλούμενόν φησιν ὄρνιθος γάλα τὸ ἐν 
τοῖς ὠοῖς εἶναι λευκόν. ᾿ἀριστοφάνης (av. 695)" ᾿τώιτει 30 
πρῶτον ὑπηνέμιον Qóv Νύξ᾽ Σαπφὼ δ᾽ αὐτὸ τρισυλ- 
λάβως καλεῖ (fr. 56 B) 

φασὶ δή ποτε Μήδαν ὥὦιον εὑρεῖν. 
καὶ πάλιν (fr. 119)" 

ὠίου πολὺ λευκότερον. 
ὥὦὥεα δ᾽ ἔφη ᾿Επίχαρμος (p.280 L) 

ὥεα χανὸς κἀλεκτορίδων πετεηνῶν. 

7 ὃ ἐκ C: τὰ ἐκ E, sed mendo notato utrubique 10 aliter 
Herodotus 19 λεαντικαὰς C 18 ϑώρακες C . 16 ovx 
ἐκτικοὺς C 19 ὄρνιϑα E 21 ὑπηνεμίων CE: corr. E 
in mg 
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οὐσίδιον [γάρ] μοι καταλιπόντος τοῦ πατρός, 
οὕτω συνεστρόγγυλα κἀξεκόχκισα 
ἐν μησὶν ὀλίγοις ὥσπερ ὠόν τις Qogóv. 

χηνείων δ᾽ φῶν Ἔριφος ( 480 K) 

ὠὰ λευκά γε 
καὶ μεγάλα" B. χήνει᾽ ἐστίν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ" 
οὗτος δέ φησι ταῦτα τὴν Δήδαν τεκεῖν. 

Ἐπαίνετος δὲ καὶ Ἡρακλείδης ὁ Συρακούσιος ἐν 
Ὀψαρτυτικῷ τῶν Qv φασι πρωτεύειν τὰ τῶν ταῶν' 
usO' ἃ εἶναι τὰ χηναλωπέκεια᾽ τρίτα καταλέγοντες τὰ 
ὀρνέϑεια. 

51. ΠΡΟΠΌΜΑ. τούτου, φησί, περιενεχϑέντος ὃ 
τῶν δείπνων ταμίας Οὐλπιανὸς ἔφη, εἰ κεῖται παρά 
τινι τὸ πρόπομα οὕτω καλούμενον ὡς νῦν ἡμεῖς φα- 
μεν. καὶ ξητούντων πάντων “αὐτός, ἔφη, ἐγὼ ἐρῶ. 
Φύλαρχος ὁ ᾿4ϑηναῖος ἢ Ναυκρατίτης ἐν οἷς ὁ Aó- 
γος ἐστὶν αὐτῷ περὶ Ζηλᾶ τοῦ Βιϑυνῶν βασιλέως, 
ὃς ἐπὶ ξένια καλέσας τοὺς τῶν Γαλατῶν ἡγεμόνας ἐπι- 
βουλεύσας αὐτοῖς καὶ αὐτὸς διεφϑάρη, φησὶν οὕτως, 
εἰ μνήμης εὐτυχῶ (FHG I 841) 'πρόπομά τι πρὸ τοῦ 
δείπνου περιεφέρετο, καϑὼς εἰώϑει τὸ πρῶτον. καὶ 
ταῦτ᾽ εἰπὼν ὁ Οὐλπιανὸς ἥτει πιεῖν [ἐν] ψυκτῆρι, 
ἀρέσκειν ἑαυτὸν φάσκων διὰ τὸ ἑτοίμως ἀπεμνημο- 
νευκέναι. ἦν δὲ τῶν ἐν τοῖς προπόμασι, φησί, παρα- 
σκευαζομένων ἄλλα τε καὶ δὴ καὶ ταῦτα. 

52. μάλαχαι. Ἡσίοδος (opp. 41)" 
οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ. 

1 γὰρ del. Cob καταλιπόντος μοι CE: transpos. Cob 
2 συνεστρογγύλικα CE: corr. Mein 9 φησὶ CE: corr. Brunek 
10 καταλέγει E 15 αὐτὰ ἔφη C 18 ἐπὶ ξενίᾳ CE: corr. 
Mein 19 καὶ fort. delendum 22 ἐν del K, ἥτει πιεῖν 
ψυκτῆρι fort. poetae verba 24. 25 παρασκευαξόμενα C 

15 

20 

25 
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ób χείρους. Μηνόδωρος δ᾽ ὁ Ἐρασιστράτειος, 'Ixs- 
σίου φίλος τῶν κολοκυντῶν, φησίν, ἣ μὲν ἸΙνδική, 
ἡ καὶ αὐτὴ καὶ σικύα, ἢ δὲ κολοχύντη. καὶ ἡ μὲν 
Ἰνδικὴ κατὰ τὸ πλεῖστον ἕψεται, ἡ δὲ κολοκύντη καὶ 
ὀπτᾶται. ἄχρι δὲ τοῦ νῦν λέγεσϑαι παρὰ Κνιδίοις 
τὰς κολοκύντας ᾿Ινδιχάς. ᾿Ελλησπόντιοι δὲ σικύας μὲν 

τὰς μακρὰς καλοῦσι, κολοκύντας δὲ τὰς περιφερεῖς. 
Διοκλῆς δὲ κολοχύντας μὲν καλλίστας γέίνεσϑαι περὶ 

Μαγνησίαν, προσέτι τε γογγύλην ὑπερμεγέϑη γλυ- 
κεῖαν καὶ εὐστόμαχον, ἐν ᾿ἀντιοχείᾳ ὃὲ σικυόν, ἐν δὲ 
Σμύρνῃ καὶ Γαλατίᾳ ϑρίδακα, πήγανον δ᾽ ἐν Μύ- 
ooi. ΖΔέφιλος δέ φησιν" “ἡ δὲ κολοκύντη ὀλιγότρο- 
φός ἐστι καὶ εὔφϑαρτος " ὑγραντικὴ τῆς ξξεως καὶ 
εὐέχκριτος, εὔχυλος. εὐστομαχωτέρα δ᾽ ἐστὶν ἡ δι᾽ 
ὕδατος καὶ ὄξους λαμβανομένη, εὐχυλοτέρα δὲ ἡ ἀρ- 
τυτή. λεπτυντικωτέρα δ᾽ ἐστὶν ἡ μετὰ νάπυος. sv- 
πεπτοτέρα δὲ καὶ εὐεκκριτωτέρα ἡ κάϑεφϑος." ΜΜνη- 
σίϑεος δέ φησιν ὅσα εὐφυῶς διάκειται πρὸς τὴν 
τοῦ πυρὸς κατεργασίαν, οἷον ὅ τὲ σικυὸς καὶ ἡ κολο- 
κύντη καὶ μῆλα Κυδώνια καὶ στρουϑία καὶ εἴ τι τοι- 30 
οὔτον, ταῦϑ᾽ ὅταν προσενεχϑῇ πυρωϑέντα, δίδωσι τῷ 
σώματι τροφὴν οὐ πολλὴν μέν, ἄλυπον δὲ καὶ μᾶλλον 
ὑγράν. ἐστὶ δὲ καὶ ταῦτα τῆς κοιλίας ἐφεκτικὰ πάντα. 
δεῖ δὲ αὐτὰ λαμβάνειν ἑφϑὰ μᾶλλον. ᾿Δ4ττικοὶ δὲ μό- 
vog καλοῦσιν αὐτὴν κολοχύντην. Ἕρμιππος (19248 K) 

τὴν κεφαλὴν ὅσην ἔχει" 
ὕσην κολοκύντην. 

35950 αὐτὴ καὶ σικύα Coraes probabiliter 7 τὰς μα- 
κρὰς E: τὰς μερικὰς superscr. μακρὰς C δὲ τὰς E: τὰς C 
11 γαλατείᾳ CE, videtur corruptum 18 διάκεινται CE: 
corr. Cas 20. 21 τοιοῦτο E fort. recte 

26 
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τότ᾽ ἐπέστησαν xol κύψαντες 
χρόνον οὐκ ὀλίγον διεφρόντιξον. 
x&v ἐξαίφνης, ἔτι κυπτόντων 
καὶ ξητούντων τῶν μειρακίων, 

95 λάχανόν τις ἔφη στρογγύλον εἶναι, b 
ποίαν δ᾽ ἄλλος, δένδρον δ᾽ ἕτερος. 
ταῦτα δ᾽ ἀκούων ἰατρός τις 
Σικελᾶς ἀπὸ γᾶς 
κατέπαρδ᾽ αὐτῶν ὡς ληρούντων. ! 

80 4. ἦ xov δεινῶς ὠργίσϑησαν χλευάξεσθαί τ᾽ 10 

ἐβόησαν; 
τὸ γὰρ ἐν λέσχαις [ταῖσδε] τοιαῦτα ποιεῖν ἀπρε- 

πέξφ 0... . . e 4 

B. οὐδ᾽ ἐμέλησεν τοῖς μειρακίοιρ. 
85 ὁ Πλάτων δὲ παρὼν καὶ μάλα πράως, 16 

οὐδὲν ὀρινϑείς, ἐπέταξ᾽ αὐτοῖς 
πάλιν (ἐξ ἀρχῆς τὴν κολοκύντην» 
ἀφορίξεσϑαι τίνος ἐστὶ γένους. 
οὗ δὲ διήρουν. ᾿ 

55. "4Astig Ó χαρέεξις πρόπομα ὅλον παρατέϑησι 20 
τοῖς διακρίνειν δυναμένοις (II 399 K): 

ἔλαϑον γενόμενος οὗ τὸ πρᾶγμ᾽ ἠβούλετο. 
κατὰ χειρὸς ἐδόϑη᾽ τὴν τράπεξαν ἧκ᾽ ἔχων, 
ἐφ᾽ ἧς ἐπέκειτ᾽ οὐ τυρὸς οὐδ᾽ ἐλαῶν γένη 
οὐδὲ παρέχουσαι κνῖσαν ἡμῖν πλείονα |: — 9ὅ 

δ παροψέδες xal λῆρος, ἀλλὰ παρετέϑῃ 

8 κἀξαέφνης CE: corr. Erfurdt 9 κατεπέρδετ᾽ CE: 

corr. Schw 19 λέσχαις E: λέσχες O τοῖδε E τοῖδε super- 
ΒΟΥ. αἱσ C, del. Wilam (fuerit τοιάδ) 12. 18 εὐπρεπές CE: 
corr. Cas, nisi forte (ovx) εὐπρεπέξ  15—19 om. E 17 ἐξ 
ἀρχῆς add. Pors, τὴν κολοκύντην Mein 24 àóv»Di 398 παρέ- 
χουσι C κνίσσαν CE πίονα Mein 
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οὐδεὶς κρέως παρόντος ἐσϑίει ϑύμον, 

οὐδ᾽ οἱ δοκοῦντες πυϑθαγορίζξειν. 
καὶ προελϑών᾽ 

τίς γὰρ οἷδ᾽ ἡμῶν τὸ μέλλον O τι παϑεῖν 
10 πέπρωϑ᾽ ἑκάστῳ τῶν φίλων; ταχὺ δὴ λαβὼν — 5 

ὕπτα μύκητας πρινίνους τουσδὶ δύο. 
ὅτι Κηφισόδωρος ὃ ἸΙσοχράτους μαϑητὴς ἐν τοῖς 

e κατὰ ᾿Αριστοτέλους (τέσσαρα δ᾽ ἐστὶ ταῦτα βιβλία) 
ἐπιτιμᾷ τῷ φιλοσόφῳ ὡς οὐ ποιήσαντι λόγου ἄξιον 
τὸ παροιμίας ἀϑροῖσαι, ᾿ἀντιφάνους ὅλον ποιήσαν- 10 
τος δρᾶμα τὸ ἐπιγραφόμενον Παροιμίαι' ἐξ οὗ καὶ 

παρατίϑεται τάδε (1 88 K) 

ἐγὼ γὰρ εἰ τῶν ὑμετέρων φάγοιμί τι, 
μύκητας ὠμοὺς ἂν φαγεῖν (ἐμοὶ δοκῶ 
καὶ στρυφνὰ μῆλα κεῖ τι πνίγει βρῶμά τι. 15 

57. φύονται δὲ οἵ μύκητες γηγενεῖς καί εἰσιν αὐτῶν 
ἐδώδιμοι ὀλίγοι" οἵ γὰρ πολλοὶ ἀποπνίγουσιν. διὸ 
καὶ Ἐπίχαρμος παίξων ἔφη (p.215 Ly 

f οἷον αἴ μύκαι ἄρ᾽ ἐπεσκληκότες πνιξεῖσϑε. 
Νέκανδρος δ᾽ ἐν Γεωργικοῖς καταλέγει καὶ τίνες 30 

αὐτῶν εἰσιν ol ϑανάσιμοι, λέγων (fr. 18 Schn) 
ἐχϑρὰ δ᾽ ἐλαίης 

ῥοιῆς τε πρίνου τε δρυός τ᾽ ἄπο πήματα κεῖται, 
οἰδαλέων σύγχολλα βάρη πνιγόεντα μυκήτων. 

φησὶ δὲ καὶ ὅτι 25 

4 κάτοιδ᾽ Mein 7 κηφισόδοτος CE: corr. lonsius 18 εἰ 
τῶν vg. φάγοιμι τι Cas et Pors: ἄν τι (ἀντὶ C) τῶν ou. φά- 
γοιμι CE 14 ἐμοὶ add. Cas 16 καὶ sit. E: καὶ ἔτη C 
βρωμάτων Mein 19 οἷον αἱ Naeke μόύκαι γὰρ ἐξεσκληκότ᾽ 
(hoc iam Naekius) ἀποπνιξεῖσϑέ μὲ Bergk πνιξεῖσϑαι C 
24 οἰδαλέων K: οἰδαλέα CE σύκολλα CE: corr. Cae post v. 24 
sequebatur fungorum catalogus, quem &mputavit epitomator 
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ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ σίου ἠδὲ σελίνου. 
σία γὰρ μετὰ σελίνου φύεσθαι, ἀλλὰ μὴ Le. — 

59. Ζ“έφιλός φησι τοὺς μύκητας εἶναι εὐστόμους, 

κοιλίας διαχωρητικούς, ϑρεπτικούς, δυσπέπτους ὃὲ καὶ 

φυσώδεις. τοιούτους δὲ εἶναι τοὺς ἐκ Κέω τῆς νήσου. 5 
“πολλοὶ μέντοι καὶ κτείνουσι. δοκοῦσι δὲ οἰκεῖοι εἷ- 
ναι οἵ λεπτότατοι καὶ ἁπαλοὶ καὶ εὔϑρυπτοι οἵ ἐπὶ 
πτελέαις καὶ πεύκαις γινόμενοι" ἀνοίκειον δὲ οἵ μέ- 
λανες καὶ πελιοὶ καὶ σκληροὶ καὶ οἵ μετὰ τὸ ἑψηϑῆναι 
καὶ τεϑῆναι πησσόμενοι., οἵτινες λαμβανόμενοι κτεί- 10 
νουσι. βοηϑοῦνται δ᾽ ἀπὸ ὑδρομέλιτος πόσεως καὶ 
ὀξυμέλιτος, νίτρου καὶ ὄξους. μετὰ τὴν πόσιν δὲ 
ἐμεῖν δεῖ, διόπερ καὶ δεῖ μάλιστα σκευάξειν αὐτοὺς 
μετὰ ἴξους καὶ ὀξυμέλιτος ἢ μέλιτος ἢ ἁλῶν" οὕτω 
γὰρ αὐτῶν τὸ πνιγῶδες ἀφαιρεῖται. Θεόφραστος 15 
ὃὲ ἐν τῷ περὶ φυτῶν ἱστορίας γράφει (fr. 168 W) 
“ὑπόγεια δὲ τὰ τοιαῦτά ἐστι καὶ ἐπίγεια, καϑάπερ 
oUg καλοῦσί τινες πέξιας, ἅμα τοῖς μύκησι γινομένους. 

ἄριξοι γὰρ καὶ αὐτοὶ τυγχάνουσιν. ὁ δὲ μύκης ἔχει 
προσφύσεως ἀρχὴν τὸν καυλὸν εἰς μῆκος, καὶ ἀποτεί- 90 
νουσιν ἀπ᾽ αὐτοῦ ῥίζαι. φησὶ δὲ καὶ (h. pl. 4, 7, 2) ὅτι 

f ἐν τῇ περὶ Ἡρακλέους στήλας ϑαλάσσῃ ὅταν ὕδατα πλείω 
γένηται, μύκητες φύονται πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ, oUg καὶ 
ἀπολιϑοῦσϑαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου φησί. καὶ Φαινίας δὲ 
ἐν α' περὶ φυτῶν (ἨΔ I1 300) τὰ δὲ οὐδὲ φύει τὴν 25 

2 φύσεως E 8 εὐστομάγχους E 10 καὶ τεϑῆναι del. 
Mein, καὶ ἀρτυϑῆναι Bernardus, cf. Plin. 29, 99 12 νήρου 
CE: corr. ed. Basil — 17 sqq fort. non sunt ipsius Theophrasti, 
qui nec caules nec radices fungos habere docet 18 πέξικας 
(Sic) superscr. ας CE 20 fort. προσφύσεως δέκην vOv καυλὸν 
21 ῥίζαι Schw: ῥέψαι C (mendo notato) E — de fungis maris 
rubri loquitur Theophr; erravit non epitomator, sed Athenaeus 
eiusve auctor 29 πλείω ὕδατα E 
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c χώρα ὕπαμμος" καὶ γὰρ αἴ Τιάραι τοιαῦται. φύεται 
ὃὲ καὶ περὶ Δάμψακον ἐν τῇ ᾿Αβαρνέδι καὶ ἐν 4Ào- 
πεκοννήσῳ κἀν τῇ Ἠλείων. Δυγκεὺς ὃ Zug φη- 
σιν ᾿ἀκαλήφην ἡ ϑάλασσα ἀνίησιν, $ ὃὲ γῇ vóv«. 
καὶ Μάτρων ὃ παρφδὺς ἐν τῷ “είπνῳ" 5 

ὄστρεί τ᾽ ἤνεικεν, Θέτιδος Νηρηίδος ὕδνα. 
Ζίφιλος δὲ δύσπεπτά φησιν εἶναι τὰ ὕδνα, eUyvAa 
ὃὲ καὶ παραλεαντικά, προσέτι δὲ διαχωρητικά, καὶ 
ἔνια αὐτῶν ὁμοίως volg μύκαις πνιγώδη εἶναι. ἩἫ γή- 

ἃ σανδρος δ᾽ ὃ Δελφὸς ἐν ᾿Ελλησπόντῳ φησὶν (FHG 10 
IV 420) οὔτε ὕδνον γένεσθαι οὔτε γλαυκίσκον οὔτε 
Svuov: διὸ Ναυσικλείδην εἰρηκέναι μήτε ἕαρ μήτε 
φίλους. ὑδνόφυλλον δέ φησι Πάμφιλος ἐν Γλώσ- 
σαις τὴν φυομένην τῶν ὕδνων ὕπερϑε πόαν, ἀφ᾽ 

ἧς τὸ ὕδνον γινώσκεσθαι. 15 

61. ΑΚΑΛΗΦΗ. λέγεται παρὰ volg ᾿Ατεικοῖς οὕτως 

καὶ τὸ βοτανῶδες καὶ (v0» κνησμοῦ αἴτιον. ᾽4ρι- 
στοφάνης Φοινίσσαις (1534 )" πρῶτον πάντων ἴφυα 
φῦναι, εἶθ᾽ ἑξῆς τὰς κραναὰς ἀκαλήφας.᾽ἢ 

62. ΑΣΤΤΑΡΑΓΟΙ. οὗτοι καὶ ἔἕλειοε καὶ ὄρδιοι κα- 30 
e λοῦνται. ὧν οἵ κάλλιστοι οὐ σπείρονται, πάντων ὄντες 

τῶν ἐντὸς ϑεραπευτικοί. οἵ ὃὲ σπαρτοὶ καὶ σφόδρα 
ὑπερμεγέϑεις γίνονται. ἐν Διβύῃ δέ φασιν ἐν ΓΑαι- 
τουλίᾳ γίνεσθαι πάχος μὲν Κυπρίου καλάμου, μῆκος 
δὲ ποδῶν δώδεκα᾽ ἐν δὲ τῇ ὀρεινῇ καὶ παρωκεανίτιδι, 25 

1 «f Τιάραι Schw: «f τε addito compendio quod ως vel 
ov significat CE 2 ἀκαρνίδι CE: corr. Schneider 8 ἠλεία 
guperscr. ὧν C ἠλειάων E, Ἰλιέων ,Wilam, sed cf. Plin. 1. 8 
6 ἤνεγκε E νηριίδος CE 12 ϑύμον CE: thynnum Natalis 
Comes 17 τὸ add. K, tum fort. κνισμοῦ, cf. schol, Ar. Vesp. 884 
τὸ δηκτικόν 18. 19 de Aristophanis verbis cf. Suid s. dxe- 
λήφη et Bekk. an. 370, 20 28. 24 γετουλίᾳ CE 
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᾿4χαιός (p. 587 Ny 

ἦ τοσούσδ᾽ Αἴτνη τρέφει 
κοχλίας κεράσταρ. 

προβάλλεται δὲ κἀν τοῖς συμποσίοις yoípov τάξιν ἔχον 
περὶ τῶν κοχλιῶν οὕτως" 

ὑλογενής, ἀνάκανϑος, ἀναίματος, ὑγροκέλευϑος. 
Δριστοτέλης δὲ ἐν & περὶ (oov μορίων φησίν (h. ἃ. 
V p.544 a 238) “οἱ κοχλίαι φαίνονται κύοντες ἐν τῷ 
μετοπώρῳ καὶ τοῦ ἔαρος" μόνοι τε (gen. an. III p. 762 
ἃ 82) οὗτοι τῶν ὀστρακοδέρμων συνδυαξόμενοι ὥφϑη- 

e σαν. Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ περὶ φωλευόντων 
(fr. 176 W) “οὗ κοχλίαι. φησί, φωλεύουσι μὲν καὶ τοῦ 
χειμῶνος. μᾶλλον δὲ τοῦ ϑέρους. διὸ καὶ πλεῖστοι 

φαίνονται τοῖς μετοπωρινοῖς ὕδασιν. ἡ δὲ φωλεία 
τοῦ ϑέρους καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων. 
λέγονται δέ τινες τῶν κοχλιῶν καὶ σέσιλοι. ᾿Ἐπέ- 

χαρμος (p. 281L) 

τούτων ἁπάντων ἀκρίδας ἀνταλλάσσομαι, 
κόγχων δὲ τὸν σέσιλον. B. ἄπαγ᾽ ἐς τὸν φϑόρον. 

ἃ πολλᾶς δὲ Δακεδαιμονέους φησὶ σέμελον τὸν 
κοχλίαν λέγειν. ᾿πολλόδωρος δὲ ἐν B' ἐτυμολογιῶν 
τῶν κοχλιῶν φησί τινας καλεῖσθαι κωλυσιδείπνους. 

64. ΒΟΛΒΟΙ. τούτων Ἡρακλῆς ἐσϑίειν παραιτεῖ- 
ται ἐν ᾿“μαλϑείᾳ Εὐβούλου λέγων (II 166 K) 

ϑερμότερον ἢ κραυρότερον ἢ μέσως ἔχον, 
τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ἑκάστῳ μεῖξον ἢ Τροίαν ἑλεῖν. 

4 ἔχων mendo notato C 4 fort. γρέφου τι τάξιν 6 pro 
ἀνάκανθος Cicero divin. 2, 64 φερέοικος legisse videtur (domi- 
portam) * μορέων del. Mus — 16 σέσηλοι (σισῆλοι cod) Hes 
18. 19 non Epicharmi esse, sed Atítici poetae vidit Iacobs 
18 ἀνταλλάσσονται CE: corr. Erfurdt — 20 ἀπελλᾶς CE, cf. IX 

p. 869a 22 cf. Plut. qu. symp. p. 726a 26 κραμβότερον 
superscr. o«vo E 96 Eur. Àndr. 369 

n2 c 
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᾿Αρχέστρατος (fr. 5 Ri) 
βολβῶν καὶ καυλῶν χαίρειν λέγω ὀξυβάφοισι 
ταῖς τ᾽ ἄλλαις πάσῃσι παροψίσι. 

65. Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος ἐν Συμποσίῳ᾽ "ἡ βολ- 
βὸς καὶ κοχλέας καὶ ὠὸν. καὶ τὰ ὅμοια δοκεῖ σπέρμα- 
τος εἶναι ποιητικά, οὐ διὰ τὸ πολύτροφα εἶναι, ἀλλὰ 
διὰ τὸ ὁμοειδεῖς ἔχειν τὰς πρώτας φύσεις αὐτὰς τὰς 

b δυνάμεις τῷ σπέρματι. Δέφιλος" “οἱ βολβοὶ δύσπε- 

e 

πτοι μέν εἰσι, πολύτροφοι δὲ xal εὐστόμαχοι, ἔτι δὲ 
σμηκτικοὶ καὶ ἀμβλυντικοὶ ὄψεως, διεγερτικοὶ δ᾽ ἀφρο- 
δισίων. ἡ δὲ παροιμία φησίν'" 

οὐδέν σ᾽ ὀνήσει βολβός, ἂν μὴ νεῦρ᾽ ἔχῃς. 
διεγείρουσι δ᾽ ὄντως αὐτῶν πρὸς ἀφροδίσια oí βασι- 
Auxol λεγόμενοι, oV καὶ κρείσσονες τῶν ἄλλων εἰσί: 
μεϑ’ ovg oí πυρροί. οἵ δὲ λευχοὶ χαὶ Διβυκοὶ σκιλ- 
λώδεις" χείρονες δὲ πάντων οἵ Αἰγύπτιοι. Θ6. αἱ δὲ 
βολβῖναι καλούμεναι εὐχυλότεραι μέν εἰσι τῶν βολ- 
βῶν, οὐ μὴν οὕτως εὐστόμαχοι διὰ τὸ γλυκάξον ἔχειν 
{τι παχυντικαί τε ἱκανῶς εἰσι διὰ τὴν πολλὴν σκλη- 
ρότητα καὶ εὐέχκριτοι. μνημονεύει δὲ βολβίνης Μά-᾿ 
τρῶν ἐν παρῳδίαις" 

σόγκους δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω 
(Β 488). 

μυελόεν βλάστημα, καρηκομόωντας ἀκάνϑαις (B 323), 
βολβίνας 9', av Ζῆνος Ὀλυμπίου εἰσὶν ἀοιδοί 2: 

(hymn. 16, 2), 

ἃς ἐν χέρσῳ ϑρέψε zig παῖς ἄσπετος ὄμβρος, 

6 πολύτροφα --- 7 διὰ τὸ om. E 7. 8 αὐτῶν τὰς δυνά- 
μεις Wilam 10 δ᾽ Wilam: z' CE 19 ἐὰν Ο ἔχεις E 
14 οἵ δὲ κρείσσονες E 18. 19 ἔχειν παχύ vv καί γε CE: 
corr. Madv, nisi quod τε pro ye corr. αὶ 98 ἀοιδοί vix verum, 
requiro γενέϑλη vel νεοσσοί, ἐδωδή Wilam 
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ἦν δ᾽ ἐρῳδιοί {τε πολλοὶ» μακροχαμπυλαύχενες 
. τέτρακές τε σπερματολόγοι κἀγλααὶ συκαλλίδες. 
ἁλέσκονται δ᾽ αὗται τῷ τῶν σύκων καιρῷ. διὸ βέλτιον c 
ὀνομάζοιτ᾽ ἂν δι’ ἑνὸς λ' διὰ δὲ τὸ μέτρον ᾿Επίχαρ- 

ὅ μος διὰ δυεῖν εἴρηκεν. 

10 

15 

20 

10. Σπινοι. Εὔβουλος (IL 214 K) 

"Augiügouíov ὄντων, ἐν οἷς νομίξεται 
ὀπτᾶν τε τυροῦ Χερρονησίτου τόμον 
ἔψειν τ᾽ ἐλαίῳ ῥάφανον ἠγλαισμένην 
πνίγειν τὸ παχέων ἀρνίων στηϑύνια 

5 τίλλειν τε φάττας καὶ κίχλας ὁμοῦ σπίνοις 
ὁμοῦ τε χναύειν μαινίδιν σηπίδια d 
πιλοῦν τὸ πολλὰς πλεκτάνας ἐπιστρεφῶς 
πίνειν τε πολλὰς κύλικας εὐξωρεστέρας. 

71. KOYIXOIL. Νιχόστρατος ἢ Φιλέταιρος (Il 
221 K)* 

τί ovv ἀγοράσω; φράξε γάρ. 
B. μὴ πολυτελῶς, ἀλλὰ καϑαρείως᾽ δασύποδα, 
ἐὰν περιτύχῃς, ἀγόρασον καὶ νηττία 
ὁπόσα σὺ βούλει καὶ κίχλας καὶ κοψέχους, 

6 ὀρνιϑάριά τε τῶν ἀγρίων τούτων συχνᾶ᾽ 
χάριεν γάρ. 

᾿Δντιφάνης δὲ καὶ ὙΑΡΑΣ ἐν τοῖς βρώμασι κατα- e 
λέγει (II 180 K) 

1 suppl IX p. 3989 2 συκαλίδες CE 6 σπῖνοι C 
αἶνοι E, sed in mg..oxivo: 7 sqq Ephippi versus sunt IX 
p. 8104; potest Eubuli testimonium intercidisse 8 χερρον»- 
»ncícov C 10 x»íysw E: πνίγων C 13 ἐπιστρέφειν C 
14 εὐξωρεστέρους CE: corr. p. 870d 17 ἀγοράξω CE: corr. 
Dobr 22 χάριεν Cas: χαίρειν CE. yao om. E 28 xal 
ὀψάρας E 



65 

152 EK TOT B 

ὀπταὶ δὲ κίχλαι μετ᾽ ἀμητίσκων εἰς τὸν φάρυγ᾽ 
εἰσεπέτοντο. 

Συρακούσιοι δὲ τὰς κίχλας κιχήλας λέγουσιν. ᾿Ἐπί- 
χαρμορ (p. 381 1)" 

τάς τ᾽ ἐλαιοφιλοφάγους κιχήλας." 
μέμνηται τούτων καὶ ᾿ἀριστοφάνης ἐν Νεφέλαις 
(v. 889. τρία δὲ γένη κιχλῶν ᾿Δριστοτέλης εἶναι 
ἱστορεῖ (h. &.IX p.617 à 18), ὧν τὴν πρώτην καὶ με- 
γίστην κίσσῃ πάρισον εἶναι, ἣν καὶ καλεῖσϑαι ἰξοφά- 
yov, ἐπειδὴ ἰξὸν ἐσθίει" τὴν δὲ τῷ κοσσύφῳ ἴσην, 
ἣν ὀνομάξεσϑαι τριχάδα" τὴν δὲ τρίτην ἐλαχίστην 
τῶν προειρημένων οὖσαν ἰλλάδα ὀνομάξεσϑαι. οἵ δὲ 
τυλάδα λέγουσιν, ὡς ᾿4λέξανδρος ἱστορεῖ ὁ Μύν- 
διος᾽ ἣν καὶ συναγελαστικὴν εἶναι καὶ νεοττεύειν ὡς 
καὶ τὰς χελιδόνας. 

ὅτι τὸ slg Ὅμηρον ἀναφερόμενον ἐπύλλιον, ἐπι- 
b γραφόμενον δὲ ᾿Επικιχλέίδες,. ἔτυχε ταύτης τῆς προση- 

γορίας διὰ τὸ τὸν Ὅμηρον ἄδοντα αὐτὸ τοῖς παισὶ 
κίχλας δῶρον λαμβάνειν, ἱστορεῖ Μέναιχμος ἐν τῷ 

περὶ τεχνιτῶν (fr. 8 M). 
69. ΣΎΚΑΛΙΔΕΣ. Aéctavógog ὁ Μύνδιος (ovo- 

gel" ἅτερος τῶν αἰγιϑαλῶν ὑφ᾽ ὧν μὲν ἔλαιον xa- 
λεῖται, ὑπὸ δέ τινων πυρρίας" συκαλὶς δ᾽, ὅταν ἀκχ- 
μάξῃ τα σῦκα. δύο δ᾽ εἶναι γένη αὐτοῦ συκαλίδα 
καὶ μελαγκόρυφον. ᾿ΕἘπίχαρμος (p.287 L) ᾿ἀγλαὰς 
συκαλλίδας.᾽ καὶ πάλιν (p.240) 

1 φάρυγγ᾽ CE φ58 πάρισον E: παρὰ Ὁ 128 τῶν προ- 
εἰρημένων CE: τούτων Arist ἱἰλιάδα Arist, cf. Hes. s. ἑλιάς 
22 αἰγιθηλῶν superser. « CE. ἔλαιον CE, fort. ἐπιλαές coll. 
Arist. h. &. VIII p. 692b 22, quamquam longe aliter is de his 
&vibus exponit 28 πυρρίας Salmasius: πιρέα C zigi« notato 
mendo E συκαλέδες δ᾽ E 36 συκαλίδας CE 

1i 

921 

t2 
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| μέλι, πέρδικες; 
φάτται, νῆτται, χῆνες, ψᾶρες. 
κίττα, κολοιός, χόψιχος, ὄρτυξ, 
ὄρνις θήλεια. — ; 

πάντων ἡμᾶς λόγον ἀπαιτεῖς καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἔξε- 5 
στιν εἰπεῖν ἀνυπεύϑυνον. | 

ὅτι τὸ XTPOYOAPION παρ᾽ ἄλλοις τε καὶ δὴ καὶ 
παρ᾽ Εὐβούλῳ (1 308 Ε) . 

|. φρερδίκια 
λαβὲ τέτταρ᾽ ἢ καὶ πέντε, δασύποδας (δὲν τρεῖς, 10 
στρουϑάριά 9' οἷον ἐντραγεῖν, ἀκανϑυλλίδας, 
(xal» βιττάκους, σπινέδια, κερχνῇδας.. 
τά v ἄλλ᾽ ἅττ᾽ ἂν ἐπιτύχῃς.. E 

12. ἘΓΚΕΦΑΛΟΙ XOIPEIOL . τούτων ἡμᾶς ἐσϑίειν 
οὐκ εἴων oí φιλόσοφοι φάσκοντες [τοὺς αὐτῶν μετα- 15 
λαμβάνοντας] “ἶσον καὶ κυάμων τρώγειν κεφαλῶν 

r£! οὐ 'τοκήων᾽ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων βεβή- 
λων. οὐδένα γοῦν τῶν ἀρχαίων βεβρωκέναι διὰ τὸ 
τὰς αἰσϑήσεις ἁπάσας σχεδὸν ἐν αὐτῷ εἶναι. ᾿4πολ- 
λόδωρος δ᾽ ὁ ᾿4ϑηναῖος οὐδ᾽ ὀνομάξειν τινὰ τῶν 20 

παλαιῶν φησιν ἐγκέφαλον. καὶ Σοφοκλέα γοῦν ἐν 
Τραχινίαις ποιήδαντα τὸν Ἡρακλέα ῥιπτοῦντα τὸν 
Μίχαν ἐς θάλασσαν οὐκ ὀνομάσαι ἐγκέφαλον, ἀλλὰ 
λευκὸν μυελόν, ἐκκλίνοντα τὸ μὴ ὀνομαξόμενον (181)" 

1 μελιπέρδικες Mein ὅ haec ad Ulpianum ἡμῶν E, sed 
corr. in mg 10 λάβετε τέταρ᾽ Ὁ ἢ καὶ E: ἢ C δὲ add. 
Kock 11 8᾽ ὅσον Dalec (ὅσον ἐπεντραγεῖν Kock) ἀκα»ν- 
ϑίδας Kock 12 καὶ add. Mein σπινία CE: corr. Kock, qui 
pergit κερχνῇδάς ve καὶ | τἄλλ᾽ ἅττ᾽ ἂν ἐπιτύχῃς — 15. 16 glos- 
sam del. Wilam 16. 17 Pythagoreorum praeceptum ἶσον τοι 
κυάμους ts φαγεῖν κεφαλάς τὲ τοκήων agnovit Cas, cf. Eust. 
157, 42 sqq 17. 18 ἀβεβήλων puto 21 intellege *nam et 
Sophocles — et (p. 155, 3) Euripides? 
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ἂν uiv ἄρα πέπερι πριάμενός vig εἰσφέρῃ, 
στρεβλοῦν γράφουσι τοῦτον ὡς κατάσκοζσον. 

πάλιν (bid) 
νῦν δεῖ περιόντα πέπερι καὶ καρπὸν βλίτου 
ξητεῖν. b 

Εὔβουλος (II 210 K) 

κόκκον λαβοῦσα κνίδιον ἢ τοῦ πεπέριδος 
τρίψασ᾽ ὁμοῦ σμύρνῃ διάπαττε τὴν ὁδόν. 

᾿φελέων (II 394 K) 

“Διβυχὸν πέπερι ϑυμίαμα καὶ βιβλίον 10 
Πλάτωνος ἐμβρόντητον. 

e Νέκανδρος Θηριακοῖς (815) 
ἢ καὶ λεπτοϑρίοιο πολύχνοα φύλλα κονύξης, 
πολλάκι δ᾽ ἢ πέπερι κόψας νέον 9 ἀπὸ Μήδων. 
κάρδαμον. 16 

Θεόφραστος ἐν φυτῶν ἱστορίᾳ (9,20, 1) 'vó πέπερι 
καρπὸς μέν ἐστι, διττὸν δὲ αὐτοῦ τὸ γένος" τὸ μὲν 
στρογγύλον ὥσπερ Ogofoc, κέλυφος (ἔχον» ὑπέρυ- 
ϑρον, τὸ δὲ πρόμηκες, μέλαν, σπερμάτια μηκωνικὰ 
ἔχον. ἰσχυρότερον δὲ πολὺ τοῦτο ϑατέρου, ϑερμαν- 30 
τικὰ δὲ ἄμφω" διὸ καὶ πρὸς τὸ κώνειον βοηϑεῖ ταῦτα. 

f ἐν δὲ τῷ περὶ πνιγμοῦ γράφει (fr. 166) “ἡ δὲ τούτων 
ἀνάκτησις ὄξους ἐγχύσει καὶ πεπέριδος ἢ κνέδης καρπῷ 
τριφϑείδης. τοῦτο δ᾽ ἡμᾶς τηρῆσαι δεῖ ὅτι οὐδέτερον 
ὄνομα οὐδέν ἐστι παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν εἰς v λῆγον, εἰ 25 

1 τις φέρῃ πριάμενος CE: τις εἰσφέρῃ Dobr, transpos. 
Wilam 2.γράφουσι Mus: γράφν C γράφυ ΕΞ 4 περόντα 
CE: corr. Di 7.κνέδειον CE πσεπέριος superscr. tdog CE, 
cf. Cramer au. Ox. IV 838, 10 8 τὴν ὁδόν corruptum 
10 πέπερι καὶ θυμίαμα Toup; fort. *quid sit. psperatum idem 
atque odoratum rogas?? cui alter respondet: βιβλίον | Πλάτωνος, 
ἐμβρόντητε 19 Nicandri verba citarat Ulpianus, cf. ΠῚ 126b 
18 ὀρόβου CE ἔχον add. Theophr 
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136. rAPOX. Κρατῖνος (196 E) 
c ὁ τάλαρος ὑμῶν διάπλεως ἔσται γάρου. 

Φερεκράτης (1 191 K) 

ἀνεμολύνϑη τὴν ὑπήνην τῷ γάρῳ. 
Σοφοκλῆς Τριπτολέμῳ (fr. 545 Ν)" 5 

τοῦ ταριχηροῦ γάρου. 
Πλάτων ( 666 K) 

ἐν σαπρῷ γάρῳ 
βάπτοντες ἀποπνίξουσί με. 

ὅτι δ᾽ ἀρσενικόν ἐστι τοὔνομα Αἰσχύλος δηλοῖ εἰ- 10 
zov (fr. 66 N) 

καὶ τὸν ἰχϑύων γάρον. 
16. ΟΞΟΣ. τοῦτο μόνον ᾿Δττικοὶ τῶν ἡδυσμάτων 

ἧδος καλοῦσι. κάλλιστον δ᾽ Otog εἶναί φησι Χρύσ- 
ἱππος ὃ φιλόσοφος τό τε Αἰγύπτιον καὶ τὸ Κνίδιον. 15 
᾿Δριστοφάνης δὲ ἐν Πλούτῳ φησίν (120) 

d ὄξει διέμενος Σφηττίρφ. 
4díüvuog δ᾽ ἐξηγούμενος τὸ ἐαμβεῖόν φησιν" “ἴσως 
διότι οἵ Σφήττιοι ὀξεῖς. μνημονεύει δέ που καὶ τοῖ 
ἐκ Κλεωνῶν ὄξους ὡς διαφόρου (1561 K) 20 

ἐν δὲ Κλεωναῖς ὀξίδες εἰσί, 

καὶ “έίφιλος (II 572 K) 

δειπνεῖ τε καταδύς, πῶς δοκεῖς. “ακωνικῶς, 

ὕξους δὲ κοτύλην — B. πάξ. 4. τί πάξ; ὀξὶς μέτρον 

χωρεῖ τοσοῦτο τῶν Κλεωναίων. 26 

Φιλωνίδης (1256 K) 

τὰ καταχύσματα 
αὐτοῖσιν ὄξος οὐκ ἔχει. 

2 oui» Poll 6, 65 8 ἐν del. Schw, trimeter ut esset 
10 ἀρσικόν ἐστι C 14 εἶδος CE: corr. Cas 16 ἐν πλού- 
του E 21 ὀξίτιδες E ὀξύτιδες C: corr. Cas 26 φιλονέ. 
óqg CE 927 τὸ δὲ κατάχυσμ᾽ Schw, unus ut versus esset 
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Εὔπολις (1847 K) 
ὄψῳ πονηρῷ πολυτελῶς ἠρτυμένῳ. 

ὅτι ἀρτύματα ταῦτα καταλέγει που ᾿ἡντιφάνης 
(II ὁ9 K) 

ἀστάφιδος, ἁλῶν, σιραίου, σιλφίου, τυροῦ, (UMOV, 5 
σησάμου, νέτρου, xvuívov, (ῥοῦ, μέλιτος», ὀριγάνου, 
βοτανέων. ὄξους, ἐλαῶν, εἰς ἀβυρτάκην χλόης, 
καππάριδος, Qv, ταρέχους, καρδάμων, ϑρίων, ὀποῦ. 

b X Ot. οἴδασιν οἵ παλαοὶ τὸ Αἰϑιοπικὸν καλούμενον 
κύμινον (cf. Plin. 19, 161. 20, 161). 1 

ὅτι εἴρηται ἀρσενικῶς ὁ ϑύμος καὶ ὁ ὀρέγανος. 
᾿ναξανδρίδης (1 161 Ky 

ἀσφάραγον σχῖνόν ve τεμὼν καὶ ὀρίγανον, ὃς δὴ 
σεμνύνει τὸ τάριχον ὁμοῦ μιχϑεὶς κοριάννῳ. 

Ἴων (fr. 5 B5: li 
αὐτὰρ 0 γ᾽ ἐμμαπέως τὸν ὀρίγανον ἐν χερὶ κεύϑει. 

ϑηλυκχῶς δὲ Πλάτων v Κάνϑαρος (1 641 ΚΕ)" 

ἢ ̓ ξ Aoxaüíag οὕτω δριμυτάτην ὀρέγανον. 
οὐδετέρως δ᾽ Ἐπίχαρμος καὶ ᾿“μειψίας ( 618 K). 

c τὸν δὲ ϑύμον ἀρσενικῶς Νίκανδρος ἐν Μελισσουρ- 30 
γικοῖς (fr. 92 Schn). 

18. ὅτι vovg zéxovag Κρατῖνος uiv XIKYOYX 

δπερματίας κέκληκεν ἐν Ὀδυσσεῦσι (156 K) 

ποῦ ποτ᾽ εἶδές μοι τὸν ἄνδρα, παῖδα cioe 
φίλον; 21 

B. ἐν Πάρῳ σικυὸν μέγιστον σπερματίαν ὠνού- 
μενον. 

6 suppl. ex Poll. 6, 66 7 βατανίου Poll, βαλανίων Kock 
8 ταρίχων E 18 τέμνων CE: corr. Cas 14 μιχϑεὶς E: 
μιχϑὲν C 16 χειρὶ CE: corr. Mus 18 «ot (pro οὕτω) Pors 
19 δ᾽ om. E 20. 21 μελισσουργικῇἡ Ὁ 24 zov ποτ᾽ Runkel: 
πώποτε CE παῖδα Erfurdti: zo; CE 
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“Πλάτων Δαίῳ (1618 K) 
οὐχ ορᾷς ὅτι 

6 μὲν Δέαγρος, Γλαύκωνος ὧν μεγάλου γένους, 
(ἀβελτερογκόκκυξ ἠλίϑιος περιέρχεται. 

δ σικυοῦ πέπονος εὐνουχίου κνήμας ἔχων. d 
᾿ἀναξέλας (I1 274 K)* 

τὰ δὲ σφύρ᾽ diüst μᾶλλον ἢ σικυὸς πέπων. 
Θεόπομπος ( 752 Ε)" 

μαλϑακωτέρα 
10 πέπονος GtxvoU μοι γέγονε. 

Φαινίας (FHG II 800)" *Bgor& μὲν ἁπαλὰ τῷ περι- 
καρπίῳ σικυὸς καὶ πέπων ἄνευ τοῦ σπέρματος, πετ- 
τόμενον δὲ τὸ περικάρπιον μόνον. κολοκύντη δὲ ὠμὴ 

μὲν ἄβρωτος, ἑφϑὴ δὲ καὶ ὀπτὴ βρωτή᾽ “ιοκλῆς 
15 δ᾽ ὃ Καρύστιος ἐν πρώτῳ Ὑγιεινῶν φησιν ἑψανὰ 

ἄγρια εἶναι ϑρίδακα (ταύτης κρατίστην τὴν μέλαιναν), 
κάρδαμον, κορίαννον, σίναπυ, κρόμμυον (τούτου si- 
dog ἀσχαλώνιον καὶ γύτειον), σχόροδον, φύσιγγες, 
σικυός, πέπων, μήκων. καὶ μετ᾽ ὀλίγα' "€ πέπων δ᾽ 

20 ἐστὶν εὐκαρδιώτερος καὶ εὐπεπτότερος. ἑφϑὸς δ᾽ ὃ 
σικυος ἁπαλὸς ἄλυπος, οὐρητικός. ὁ δὲ πέπων ἕψη- 
ϑεὶς ἐν μελικράτῳ διαχωρητικώτερος’. Σπεύσιππος 
δ᾽ ἐν τοῖς Ὁμοίοις τὸν πέπονα καλεῖ σικύαν" Zio- 

κλῆς δὲ πέπονα ὀνομάσας οὐκ ἔτι καλεῖ σικύαν" καὶ 
80 ὃ Σπεύσιππος δὲ σικύαν εἰπὼν πέπονα οὐκ ὀνο- 

μάξει. 4έφιλος δέ φησιν" “ὁ πέπων εὐχυλότερός ἐστι € 

m E VM ges C CEU cor Mein 4 Suppl Bergk περι- 
᾿αλακωτέρα E 11. 12 τῷ ^7m- 

OCA eorr. P tus Cu, ta τῷ περικαρπίῳ Villebrun, sed 
Pad intercidisse, velut ὅλα σὺν τῷ περικ. requiro 

: εἴησι E, Athenaeus Dioclis verbs oreiyme Yecku. 
ἐπάν 17 κορίωννον Cas: ἀδριανόν CX. 

ATEENARUS I. M 
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καὶ ἐπικρατητικὸς ... κακοχυλότερος δέ, ὀλιγότροφος 
δὲ καὶ εὔφϑαρτος καὶ εὐεχκριτώτερος.ἢ 

19. OPIAAZ. ταύτην ᾿Δττικοὶ ϑοιδακίνην καλοῦ- 
σιν. ᾿Ἐπέχαρμος (p. 381 1)" 

ϑροίδακος ἀπολελειμμένας τὸν καυλόν. b 
69 ϑριδακινίδας δ᾽ εἴρηκε Στράττις (1730 K) 

πρασδοκουρίδες, αὖ καταφύλλους 
ἀνὰ κήπους πεντήκοντα ποδῶν 
ἴχνεσι βαίνετ᾽, ἐφαπτόμεναι 
ποδοῖν δατυριδίων 10 
μακροκέρκων, χοροὺς 
ἑλίσσουσαι παρ᾽ ὠκίμων 
πέταλα καὶ ϑοιδακινίδων 
εὐόσμων τε σελίνων. 

Θεόφραστος δέ φησι (h. pl. 1, 4, δ)᾽ τῆς ϑριδακίνης 15 
ἢ Asvxr, γλυκυτέρα καὶ ἁπαλωτέρα. γένη δ᾽ αὐτῆς 
τοία, τὸ πλατύχαυλον καὶ στρογγυλόκαυλον καὶ τρί- 
τον τὸ Μακωνικόν. αὕτη δ᾽ ἔχει τὸ μὲν φύλλον σκο- 
λυμῶδες, ὀρϑὴ δὲ καὶ εὐαυξὴς (xal) ἀπαραάβλαστός 
ἐστιν ἐκ τοῦ καυλοῦ. τῶν δὲ πλατειῶν οὕτῳ τινὲς 20 

b γένονται πλατύκαυλοι ὥστ᾽ ἐνίους καὶ ϑύραις χρῆ-. 
σϑαι κηπουρικαῖς. τῶν δὲ καυλῶν φησι (1,2, 4) κο- — 

λουσϑέντων ἡδίους τοὺς παλιμβλαστεῖς εἶναι. 

80. Νέκανδρος δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐν B Γλωσ- 
σῶν (τ. 120 Schn) βρένϑιν λέγεσθαί φησι παρὰ Κυ- 95 
πρίοις ϑρίδακα, οὗ ὁ άδωνις καταφυγὼν ὑπὸ. τοῦ 

σι 

1 lacunam not. Di b ἀπολελεμμένου C — ." κατ᾽ εὐὑ- 
φύλλους CE: corr. Valck 8 fort. πεντήκοντα ποδῶν ἀνὰ 
κήπους 10 fort. πόδεσσι 19 fort. ἀν᾽ ὠκίμων 19 καὶ 
add. ex Theophr ἀπαράβλητος CE 20 πλατέων CE 
28 παΐΐαε βῥήαστεῖξ CE 285 βρένϑην C, βοένθιξ Hes 
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κάπρου διεφϑάρη. "4ugug τὲ ἐν Ἰαλέμῳ φησίν 
(II 241 K)* 

ἐν ταῖς ϑριδακίναις ταῖς κακιστ᾽ ἀπολουμέναις, 

ἃς εἰ φάγοι τις ἐντὸς ἑξήκοντ᾽ ἐτῶν, 

5 ὑπότε γυναιχὸς λαμβάνοι κοινωνίαν, 
στρέφοιϑ᾽ ὅλην τὴν νύχτ᾽ ἂν οὐδὲ ὃν πλέον 

5 ὧν βούλεται δρῶν, ἀντὶ τῆς υπουργίας 
τῇ χειρὶ τρίβων τὴν ἀναγκαίαν τύχην. 

καὶ Καλλίμαχος δέ φησιν (fr. 811 Schn) ὅτε ἡ “4φρο- 
10 δίτη τὸν Ἄδωνιν ἐν ϑριδακίνῃ κρύψειεν, ἀλληγο- 

ρούντων τῶν ποιητῶν ὅτι ἀσϑενεῖς εἶσι πρὸς ἀφρο- 
δίσια oí συνεχῶς χρώμενοι ϑοίδαξι. καὶ Εὔβουλος 
δ᾽ ἐν ᾿4στύτοις φησί (II 169 K) 

μὴ παρατίϑει {σύν μοι ϑριδακίνας, ὦ γύναι, 
15 ἐπὶ τὴν τράπεζαν, ἢ σεαυτὴν αἰτιῶ. 

ἐν τῷ λαχάνῳ τούτῳ γάρ, ὡς λόγος, ποτὲ 
τὸν ΄ἄδωνιν ἀποϑανόντα προὔϑηκεν Κύπρις" 

5 ὥστ᾽ ἐστὶ νεκύων βρῶμα. 
Κρατῖνος δέ φησι (1110 K) Φάωνος ἐρασϑεῖσαν τὴν 

:0 Ἱφροδίτην ἐν “καλαῖς ϑοιδακίναις᾽ αὐτὸν ἀποκῤύψαι, 
Μαρσύας δ᾽ ὃ νεώτερος (scr. Al. M. p. 46) ἐν χλόῃ 

χριϑῶν. Ἱππώνακτα δὲ (fr. 186) τετρακίνην τὴν ϑοί- 
δαχὰα καλεῖν Πάμφιλος ἐν Γλώσσαις φησί, Κλεί- 
ταρχος δὲ Φρύγας οὕτω καλεῖν. ΜΔΜύκος δ᾽ ὃ Πυ- 

δ ϑαγόρειος τὴν ἐκ γενέσεώς φησι ϑρίδακα πλατύφυλλον 
τετανὴν ἄκαυλον ὑπὸ μὲν τῶν Πυϑαγορείων λέγεσϑαι 

5 λαμβάνει C 6 c» νύχτα μηδὲν πλέον CE: corr. Mein 
8 φύσιν Mein 14 cov add. Kock 16 ὡς ὁ λόγος E. 22. 
23 τὴν ἀγρίαν ϑρίδακα Hes — 924 Λύκος Valck (i. q. 4óxov X 
p. 41806): ἴβυκος CE 26 τὴν ἐκ γενέσεως non ictellego 
φασι C 

AA* 
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εὐνοῦχον, ὑπὸ δὲ τῶν γυναικῶν ἀστύτιδα᾽ διουρητι- 
κοὺς γὰρ παρασκχευάξει καὶ ἐκλύτους πρὸς τὰ ἀφρο- 
δίσια᾽ ἐστὶ δὲ κρατίστη ἐσϑίεσϑαι. 81. Δίφιλος δέ 
φησιν ὡς ὁ τῆς ϑρέδακος καυλὸς πολύτροφός ἐστι καὶ 

δυσέχκριτος μᾶλλον τῶν φύλλων ταῦτα δὲ πνευμα- 

τικώτερά ἐστε καὶ τροφιμώτερα καὶ εὐεχκχριτώτερα. 
κοινῶς μέντοι ἡ ϑρίδαξ εὐστόμαχος, ψυκτική, εὐκοί- 

f λιος, ὑπνωτική, εὔχυλος, ἐφεκτικὴ τῆς πρὸς τὰ ἀφρο- 

10 

δίσια ὁρμῆς. ἡ δὲ τρυφερωτέρα ϑρέδαξ εὐστομαχω- 
τέρα καὶ μᾶλλον ὕπνον ποιοῦσα. ἡ δὲ σκληροτέρα 
καὶ ψαϑυρὰ ἧττόν ἐστι καὶ εὐστόμαχος καὶ εὐκοίλιος, 
ὕπνον vs ποιεῖ. ἡ δὲ μέλαινα ϑροίδαξ ψύχει μᾶλλον 
εὐκοίλιός τέ ἐστι. καὶ αἵ μὲν ϑεριναὶ εὐχυλότεραι 
καὶ τροφιμώτεραι, αἵ δὲ φϑινοπωριναὶ ἄτροφοι καὶ 
ἀχυλότεραι. ὃ δὲ καυλὸς τῆς ϑρίδακος ἄδιψος εἶναι 

δοκεῖ. ϑοίδαξ δ᾽ ἐψομένη ὁμοίως τῷ ἀπὸ κράμβης 
ἀσπαράγῳ ἐν λοπάδι, ὡς Γλαυκίας ἱστορεῖ, κρείτ- 

τῶν τῶν ἄλλων ἑψητῶν λαχάνων. ἐν ἄλλοις δὲ Θεο- 

φοαστος ἐπίσπορά φησι (h. pl. 7, 12) καλεῖσϑαι τευ- 
τλίον, ϑριδακίνην, εὔξωμον, νᾶπυ, λάπαϑον; κορίαννον, 
ἄνηϑον, κάρδαμον. Δίφιλος δὲ κοινῶς φησιν εἶναι 
πάντα τὰ λάχανα ἄτροφα καὶ λεπτυντιχὰ καὶ κακό- 
χυλα ἔτι τε ἐπιπολαστικὰ καὶ δυσοικονόμητα. . ϑερινῶν 
δὲ λαχάνων ᾿Επέχαρμος μέμνηται (p. 281 1) 

82. KINAPA. ταύτην Σοφοκλῆς ἐν Κολχίσι (fr.392 N) 
κυνάραν καλεῖ, ἐν δὲ Φοίνικι (tr. 646) 

κύναρος ἄκανϑα πάντα πληϑύει γύην. 

1 εὐνουχεῖον Plin. 19, 127 1. 2 fort. διορρωτικοὺς, cf. 
ind. Aristot. Berol 5. 6 πνευστικώτερα C, neutrum verum 
videtur 12 ὕπνον τε ἧττον ποιεῖ Wilam 18 ἑψετῶν CE 
26 xoa. CE 

σι 

Ub» 
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καὶ Θεόφραστος ἐν ἕκτῳ περὶ φυτῶν (c. 4, 10)" “ἡ δὲ 
κάχτος καλουμένη περὶ Σικελίαν μόνον, ἐν vi, ᾿Ελλάδι 
δ᾽ οὐκ ἔστι. ἀφίησι δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τῆς ῥίζης καυλοὺς 
ἐπιγείους᾽ τὸ δὲ φύλλον ἔχει πλατὺ καὶ ἀκανϑῶδες" 
καυλοὺς δὲ τοὺς καλουμένους κάκτους. ἐδώδιμοι δ᾽ 

εἰσὶ περιλεπόμενοι καὶ μικρὸν ὑπόπικροι, καὶ ἀποϑη- 
δαυρίξουσιν αὐτοὺς ἐν ἄλμῃ. ἕτερον δὲ καυλὸν ὀρϑὸν 
ἀφέησιν, ὃν καλοῦσι πτέρνικα, καὶ τοῦτον ἐδώδιμον. 
τὸ à περικάρπιον ἀφαιρεϑέντων τῶν παππωδῶν ἐμ- 
φερὲς τῷ τοῦ φοίνικος ἐγκεφάλῳ, ἐδώδιμον καὶ τοῦτο" 
καλοῦσι δ᾽ αὐτὸ ἀσκάληρον.᾽ τίς δὲ τούτοις οὐχὶ πει- 
ϑόμενος ϑαρρῶν Gv εἴποι τὴν κάκτον εἶναι ταύτην 
τὴν ὑπὸ Ρωμαίων μὲν καλουμένην κάρδον, οὐ μακρὰν 
ὄντων τῆς Σικελίας, περιφανῶς δ᾽ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 
κινάραν ὀνομαξομένην; ἀλλαγῇ γὰρ δύο γραμμάτων 
κάρδος καὶ κάκτος ταὐτὸν ἄν εἴη. σαφῶς δ᾽ ἡμᾶς 
διδάσκει καὶ ᾿Επέχαρμος μετὰ τῶν ἐδωδίμων λαχά- 
vov καὶ τὴν κάκτον καταλέγων οὕτως (p.281L) 
ον n on s. n. s. sn. μήκων 
μάραϑα τραχέες τε κάκτοι vols ἄλλοις μὲν φαγεῖν 
ἐντὶ λαχάνοις . . 

εἶτα προιών" 
αἴ κά τις ἐκτρίψας καλῶς 

παρατιϑῇ νιν, ἁδύς ἐστ᾽ αὐτὸς δ᾽ ἐφ᾽ αὑτοῦ χαιρέτω. 

2 καλούμενος E 8 ἀπὸ Theophr: πρὸ CE 6 voluit 
καυλοὺς δὲ τούτους καλοῦσι κάκτους 6 ἐπίπικροι Theo- 
hr 8 πέρνικα CE 9 περικάρδιον CE 11 σκαλίαν 

Nheophr, ascaliari codd. Plin. 21, 97, unde non audeo ἀσκα- 
λίαν restituere 18 ῥώμης E 19 sqq sic disposuit Di 
20 μάραϑοι CE: corr. Di 20. 21 vol σὺν ἄλλοις μὲν φαγεῖν | 
ἐντὶ λαχάνοις (a0£sg» Di 22 εἶτα προιών K: εἰς τοπιον 
(zendo notato) CE 248 ἐντρίψας Cas — 24 ἐστιν (Ὁ ἐπ᾿ 

«44r09 CE: corr. Di 

Ox 

10 

20 
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καὶ πάλιν (φ. 382 L) 

ϑρίδακας, ἐλάταν, σχῖνον, ... ῥαφανίδας, κάκτους ... 
καὶ πάλιν᾽ 

| 0 δέ vig ἀγρόϑεν ἔοικε μάραϑα καὶ κάκτους φέρειν, 
&  lpvov, λάπαϑον, ὀτόστυλλον, σκόλιον, σερίδ᾽, ἀτράκ- 

τυλον. 

πτέριν, κάκτον, ὀνόπορδον. 
καὶ Φιλητᾶς ὁ Koog (fr. 16 Bach): 

γηρύσαιτο δὲ νεβρὸς ἀπὸ ψυχὴν ὀλέσασα, 
10 ὀξείης κάκτου τύμμα φυλαξαμένη. 

84, ἀλλὰ μὴν καὶ κινάραν ὠνόμασε παραπλησίως 
ἡμῖν Σώπατρος ὃ Πάφιος γεγονὼς τοῖς χρόνοις κατ᾽ 
᾿Δλέξανδρον τὸν Φιλίππου, ἐπιβιοὺς δὲ καὶ ἕως τοῦ 
δευτέρου τῆς Αἰγύπτου βασιλέως, ὡς αὐτὸς ἐμφανίζει 

18 ἔν τινι τῶν συγγραμμάτων αὑτοῦ. Πτολεμαῖος δ᾽ 
ὁ Εὐεργέτης βασιλεὺς Αἰγύπτου, εἷς ὧν τῶν ᾿Αριστάρ- 
χου τοῦ γραμματικοῦ μαϑητῶν, ἐν δευτέρῳ ὑπομνη- 

μάτων γράφει οὕτως (FHG III 186)" “περὶ Βερενίκην 
τῆς ᾿Διβύης 4ήϑων ποτάμιον, ἐν ᾧ γένεται ἰχϑυς λά- 

20 βραξ καὶ χρύσοφρυς καὶ ζγχέλεων πλῆϑος [καὶ] τῶν 
καλουμένων βασιλικῶν, ct τῶν τε ἐκ Μακεδονίας καὶ 
τῆς Κωπαίδος λίμνης τὸ μέγεϑός εἰσιν ἡμιόλιαι, πᾶν 
τε τὸ ῥεῖϑρον αὐτοῦ ἰχϑύων ποικίλων ἐστὶ πλῆρες. 
πολλῆς δ᾽ ἐν τοῖς τόποις κινάρας φυομένης οἵ τε 

96 συνακολουϑοῦντες ἡμῖν στρατιῶται πάντες δρεπόμενοι 

4 corruptus vel mutilus 6 ὀπόφυλλον Ahrens, σκόλυ- 
po» Mein b. 6 σερίδα δράκτυλον CE: corr, Καὶ 7 περδί- 
κιον, κάκτον K 9. νεκρὸς CE: corr. ex Antig. mir. 8 λέ- 
σασα Antig: ὥλεσσα E ὥλεσα Ὁ 18 βερενέκης E 19 ληϑων 
C, sed * htter& cum mendi nota, μάϑων Strabo p. 886 zo- 
ταμίων Ο ποταμός E: corr. K 90 καὶ del. Wilexo , Qresska& 
fortasse Zygélen» (ἄλλων τε 

71 

c 
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συνεχρῶντο xal ἡμῖν προσέφερον ψιλοῦντες τῶν Gxav- 
ϑῶν. οἶδα δὲ καὶ Κίναρον καλουμένην νῆσον, ἧς 
μνημονεύει Σῆμος (FHGIV 495). 

85. ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΣ. Θεόφραστος περὶ φοί- 
vixog τοῦ φυτοῦ εἰπὼν ἐπιφέρει (h. ν]. 2, 6, 2) “ἡ μὲν οὖν 
ἀπὸ τῶν καρπῶν φυτεία τοιαύτη τις" ἡ δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
ὅταν ἀφέλωσι τὸ ἄνω ἐν ᾧπερ ὁ ἐγκέφαλος. καὶ 

ἃ Ξενοφῶν ἐν δευτέρῳ ᾿χναβάσεως γράφει τάδε (8, 16) 
“ἐνταῦϑα καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶτον 
ἔφαγον οἱ στρατιῶται" καὶ οἵ πολλοὶ ἐθαύμαξον τί 
τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς" ἦν δὲ σφόδρα 
καὶ τοῦτο κεφαλαλγές. ὃ δὲ φοῖνιξ, ὅταν ἐξαιρεϑῇ 
0 ἐγκέφαλος, ὅλος ἐξαυαίνεται᾽ Νίκανδρος Γεωργι- 
κοῖς (fr. 80 Schn)' 

σὺν καὶ Qoívuxog παραφυάδας ἐκκόπτοντες 

ἐγκέφαλον φορέουσι νέοις ἀσπαστὸν ἔδεσμα. 
e Δίφιλος δ᾽ ὃ Σίέφνιος ἱστορεῖ" “οὗ τῶν φοινίκων 

ἐγκέφαλοι πλήσμιοι καὶ πολύτροφοι, ἔτι δὲ βαρεῖς καὶ 
δυσοικονόμητοι διψώδεις ve καὶ στατικοὶ κοιλίας. 

“ἡμεῖς δέ, φησὶν ovtod, ἑταῖρε Τιμόκρατες, δόξο- 

μὲν ἐγκέφαλον ἔχειν μέχρι τοῦ τέλους, εἰ καταπαύσο- 
μὲν ἐνταῦϑα καὶ τήνδε τὴν συναγωγήν. -- 

86. ἔργον (ἐστὶν εἰς τρίύκλινον συγγενείας εἰσπεδεῖν" 
οὗ λαβὼν τὴν κύλικα πρῶτος ἄρχεται λόγου πατήρ, 
καὶ παραινέδας πέπωκεν, εἶτα μήτηρ δευτέρα, 
εἶτα τηϑὶς παραλαλεῖ τις, εἶτα βαρύφωνος γέρων, 

1 συνεχρῶντο suspectum, fort. συχνῇ ἐχρῶντο 19 ὅϑεν 
ἐξαιρεϑείη Xen 18 ἐξηναίνεται CE. 15 παραφυάδα CE: corr. 
Mus 2428 caput 86 inscriptum £x τοῦ β΄ βιβλίου post librum XIII 
in C (fol. 183), post 1. XV in E (f. 8997) legitur ἐστὶν add. Mein 
26 παραίψεσιρ πέπαικεν CE: corr. Mein. 26 τηϑη CE: corr. Mein 
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5 τηϑίδος πατήρ, ἔπειτα γραῦς καλοῦσα φίλτατον" 
ὃ δ᾽ ἐπινεύει πᾶσι τούτοιρ, 

φησὶ Μένανδρος (IV 281 M). πάλιν (p.248) 

τῆς σκιᾶς τὴν πορφύραν 
6 πρῶτον ἐνυφαίνουσ᾽, εἶτα μετὰ τὴν πορφύραν 

τοῦτ᾽ ἐστίν, οὔτε λευκὸν οὔτε πορφύρα, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ αὐγὴ τῆς κρόκης κεκραμένη. 

“Αντιφάνης (II 119 K) 
τί φής; ἐνθάδ᾽ οἴσεις τι καταφαγεῖν 

10 ἐπὶ τὴν ϑύραν; εἶϑ᾽ ὥσπερ οἵ πτωχοὶ χαμαὶ 
ἐνθάδ᾽ ἔδομαι .... καί τις ὄψεται. 

ὁ αὐτός (ibid) 
εὐτρέπιξε {δὴν 

ψυκτῆρα, λεκάνην, τριπόδιον, ποτήριον, 
16 χύτραν, Qvíav, κάκκαβον, ξωμήρυσιν. 

EK TOT T 

Ὅτι Καλλίμαχος ὃ γραμματικὸς τὸ μέγα βιβλίον va 
ἴσον ἔλεγεν εἶναι τῷ μεγάλῳ κακῷ (tr. 359). 

KIBOPIA. Νέκανδρος ἐν Γεωργικοῖς (fr. 81 Schn) 

20 δσπείρειας κυάμων Αἰγύπτιον, ὄφρα ϑερείης 
ἀνθέων μὲν στεφάνους ἀνύσῃς, τὰ δὲ πεπτηῶτα 
ἀκμαίου καρποῖο κιβώρια δαινυμένοισιν 
εἰς χέρας ἠιϑέοισι πάλαι ποϑέουσιν ὀρέξῃς. b 

5 ῥίξας δ᾽ ἐν ϑοίνῃσιν ἀφεψήσας προτέϑημι. 

4sqq pertinent ad p. 4802 4 τῇ σκιάδι[ α 7 v5 κρόκῃ 
Mein X" post Menandri verba sequitur in CE Cratini fragmen- 
tum (supra p.492), tum Antiphaneum 9 mutilus 11 ἔδο- 
μαι ᾽γώ Mein, tum fort. κε τις ὄψεται; vel B. καὶ τίς ὄψεται; 
18—15 pertinent ad p. 49c 13 δὴ add. Koppiers 14 zo- 
τήριον recte CE 15 ϑυείαν CE 20 κύαμον CE: corr. Mein 
21 ἀνύῃς CE: corr. Mein 28 χεῖρας CE: corr, δ Sot S 
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δέξας δὲ λέγει Νίκανδρος và ὑπ᾽ ᾿Δλεξανδρέων κολο- : 
κάσια καλούμενα" ὡς ὃ αὐτός (fr.82) 

κυάμου λέψας κολοκάσιον ἐντμήξας τε. 
ἐστὶ δ᾽ ἐν Σικυῶνι Κολοκασίας ᾿4ϑηνᾶς ἵερόν. 

ἐστὶ δὲ καὶ κιβώριον εἶδος ποτηρίου (XI 4719). 
2. Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ φυτῶν οὕτω γρά- 

φει (h. pl. 4,8, 7)" “ὁ κύαμος ἐν Αἰγύπτῳ φύεται μὲν 
ἐν ἕλεσι καὶ λίμναις. καυλὸς δ᾽ αὐτοῦ μῆχος μὲν ὃ 
μακρότατος εἰς Ó' πήχεις, πάχος δὲ δακτυλιαῖος, ὅμοιος 
καλάμῳ μαλακῷ ἀγονάτῳ᾽ διαφύσεις δ᾽ ἔνδοϑεν ἔχει 
δι’ ὅλου διειλημμένας ὁμοίας τοῖς κηρίοις. ἐπὶ τούτῳ 
δ᾽ ἡ κωδύα καὶ τὸ ἄνϑος διπλάσιον ἢ μήκωνορ᾽ 
χρῶμα δ᾽ ὅμοιον ῥόδῳ κατακορές. παραφύεται δὲ 

ἃ φύλλα μεγάλα" ἡ δὲ ῥίξα παχυτέρα καλάμου voi πα- 

eo 

χυτάτου καὶ διαφύδεις ὁμοίας ἔχουσα τῷ καυλῷ. 
ἐσθίουσι δ᾽ αὐτὴν καὶ ἑφϑὴν καὶ ὠμὴν καὶ ὀπτήν, 
καὶ οἵ περὶ τὰ ἕλη τούτῳ σίτῳ χρῶνται. γένεται δὲ 
καὶ ἐν Συρίᾳ καὶ {κατὰ Κιλικίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκπέτ- 
τουσιν αἵ χῶραι' καὶ περὶ Τορώνην τῆς Χαλκιδικῆς 
ἐν λέμνῃ τινὶ μετρίᾳ τῷ μεγέϑει, καὶ αὕτη πέττεται καὶ 
τελεοκαρπεῖ 4έφιλος δὲ ὁ Σίφνιός φησιν" “ἣ τοῦ κυά- 
μου τοῦ «Αἰγυπτίου ῥίξα, ἥτις λέγεται κολοκάσιον, εὔ- 
στομός τέ ἐστι καὶ τρόφιμος, δυσέκκριτος (δὲν διὰ τὸ 
παραστύφειν᾽ κρεῖττον δ᾽ ἐστὶ τὸ ἥκιστα ἐριῶδες. οἵ 
δὲ γινόμενοι, φησί, κύαμοι ἐκ τῶν κιβωρέων χλωροὶ 

1 δὲ om. E 8 κυάμους CE: corr. Cas 9 δακτυλαῖος 
CE 10 μαλακῷ Theophr, coll. Plin: 18, 122: μακρῷ CE 
11 ὁμοίως C fort. recte — 15 ὁμοίως Theophr 18 κατὰ add. 
Theophr 19 γαλδικῆς C χαλκικῆς superscr. ὃ E 20 αὐτὴ 
CE Theophr: corr. Schw πέττεται Theophr: πέττει CE 
41 δὲ om. C 22. 93 εὔστομον C 28 τρόφιμον C ó? 
add. Schw 24 ἐτριῶδες E, sed corr. in mg 

10 

1 

9I 

9; 
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μέν εἰσι δύσπεπτοι, ὀλιγότροφοι, διαχωρητικοί, πνευ- 
ματικώτατοι, ξηρανθέντες δὲ ἧττον πνευματοῦσι. γί- 
νεται δὲ ὄντως ἐκ τῶν κιβωρίων καὶ ἄνϑος στε- 

φανωτικόν. καλοῦσι δ᾽ Αἰγύπτιοι μὲν αὐτὸ λωτόν, 
5 ΝΝαυκρατῖται δὲ οἱ ἐμοί, λέγει οὗτος ὁ ᾿Αϑήναιος, με- 
λίλωτον" ἀφ᾽ οὗ καὶ μελιλώτινοι στέφανοι πάνυ εὐώ- 
ósug καὶ καύσωνος ὥρᾳ ψυκτικώτατοι. 

3. Φύλαρχος δέ φησιν (FHG 860)" “οὐδέποτε πρό- 

τερον ἐν οὐδενὶ τόπῳ κυάμων Αἰγυπτίων οὔτε σπαρέν- 
10 τῶν οὔτ᾽ εἰ σπείρειέτις τικτομένων εἰ μὴ κατὰ Αἴγυπτον, 

ἐπὶ τοῦ βασιλέως ᾿Δ4λεξάνδρου τοῦ Πύρρου παρὰ τὸν 
Θύαμιν ποταμὸν τῆς ἐν Ἠπείρῳ Θεσπρωτίας ἐν ἕλει 
τινὶ συνέβη φυῆναι. δύο μὲν οὖν ἤνεγκέ πως ἔτη καρ- 
πὸν ἐκτενῶς καὶ ηὔξησε' τοῦ δ᾽ ᾿Δλεξάνδρου φυλακὴν 

16 ἐπιστήσαντος καὶ κωλύοντος οὐχ ὅτι λαμβάνειν τὸν 
βουλόμενον, ἀλλὰ μηδὲ προσέρχεσϑαι πρὸς τὸν τόπον, 
ἀνεξηράνϑη τὸ ἕλος καὶ τὸ λοιπὸν οὐχ ὅτι τὸν προ- 
εἰρημένον ἤνεγκε καρπόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὕδωρ εἴ ποτε 
ἔσχε φαίνεται. τὸ παραπλήσιον ἐγένετο καὶ ἐν 4- 

8 δηψῷ. χωρὶς γὰρ τῶν ἄλλων ὑδάτων ναμάτιόν τι 
ἐφάνη ψυχρὸν ὕδωρ προιέμενον οὐ πόρρω τῆς ϑαλάσ- 
ὅης. τούτου πίνοντες οἱ ἀρρωστοῦντες τὰ μέγιστα 

ὠφελοῦντο᾽" διὸ πολλοὶ παρεγίνοντο καὶ μακρόϑεν τῷ 
ὕδατι χρησόμενοι. οἵ οὖν τοῦ βασιλέως ᾿Αντιγόνου 

25 στρατηγοὶ βουλόμενοι οἰκονομικώτεροι εἶναι διάφορόν 
v. ἔταξαν διδόναι τοῖς πίνουσι, καὶ ἐκ τούτου ἀπεξη- 
φάνϑη τὸ νᾶμα. καὶ ἐν Τρῳάδι δὲ ἐξουσίαν εἶχον οἵ 
βουλόμενοι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον τὸν Τραγασαῖον ἅλα 
λαμβάνειν. “υσιμάχου δὲ τέλος ἐπιβαλόντος ἠφανί- 

19 θύραμιν CE: corr. Dalec 14 fort. ηὐξήϑη 

£g» 
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09«*. ϑαυμάσαντος δὲ καὶ ἀφέντος τὸν τόπον ἀτελῆ ἢ 
πάλιν ηὐξήϑη. 

4. XIKYOX. παροιμέα" 

σικυὸν τρώγουσα, γύναι, τὴν χλαῖναν ὕφαινε, 
Μάτρων ἐν παρφῳδίαις (cf. À 616)" Ἵ 

καὶ σικυὸν εἶδον, γαίης ἐρικυδέος víov, | 
κείμενον ἐν λαχάνοις" ὃ δ᾽ ἐπ᾽ ἐννέα κεῖτο vQa- 

πέξας. 
καὶ λευχης" 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀέξηται σικυὸς δροσερῷ ἐνὶ χώρῳὨ. — " 
"Avtuxol μὲν οὖν ἀεὶ τρισυλλάβως, A Ax atog δὲ (fr. 1618) 

δάκῃ, φησί, τῶν σικύων᾽ ἀπὸ εὐϑείας τῆς Gíxvg, ὡς 
στάχυς στάχυος. 

Γ 

στελεόν, ῥαφανίδας ...., σικυοὺς τέτταρας. 1 

σικύδιον δ᾽ ὑποκοριστικῶς εἴρηκε Φρύνιχος ἐν Μο- 
νοτρόπῳ (1377 K) 

κἀντραγεῖν σικύδιον. 
ὅ, Θεόφραστος δέ φησι (h. pl. 7, 4, 6) σικυῶν τρία 

εἶναι γένη, Μακωνικόν, Σκυταλίαν, Βοιώτιον. καὶ τού- X 
τῶν τὸν μὲν Μακωνικὸν ὑδρευόμενον βελτίω γένεσϑαι, 
τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀνύδρους. “γένονται δέ, φησί, καὶ εὐ- 
χυλότεροι οἵ σικυοί, ἐὰν τὸ σπέρμα ἐν γάλακτι βραχὲν 
παρῇ ἢ ἐν μελικράτῳ.᾽ ἱστορεῖ δὲ ταῦτα ἐν φυτικοῖς 

2 αὐξήϑη C 4 τὸν σικυὸν ed. Bas 5 παρώδαις E 
παρὼ superscr. ὃ C 9 καὶ λευχης (cum mendi nota) C καὶ 
Adyng E: Διεύχης cf. p. 5a) vel etiam “έσχης coni. K 18 post 
στάχυος CE: Φρύνιχος δ᾽ ἐντραγεῖν φησι σικύδιον ὑποκορι- 
στικῶς, Cf. p. 74a 15 incipit cod. À στέλ τω ραφα- 
νίδας À: corr. K, cf. Anaxippi imitatio IV p. 169b, v. 3; 
Hesychii glossa στειλέαν τὴν μακρὰν ῥάφανον ᾿Αντιφάνης ἐν 
Κιϑαρῳδῷ, quam adhibuit Porson, non huc pertinet 22 ἀνύ- 
δρους E: dvógovg AC —— 923 et 24 ἐν utrubique om. CE 
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αἰτίοις (2, 14, 8)" ϑᾶττον (h.pl 1, 1, 6) αὔξεσϑαι, x&v b 

ἐν ὕδατι κἂν ἐν γάλακτι πρότερον ἢ εἰς τὴν γῆν 
κατατεϑῆναι βραχῇ. Εὐθύδημος δ᾽ ἐν τῷ περὶ λα- 
χάνων εἶδος σικυῶν εἶναι τοὺς προσαγορενομένους 

5 δρακοντίας. ὠνομάσϑαι δὲ σικυούς yov 4 ημήτριος 
ὁ Ἰξίων ἐν πρώτῃ ᾿Ετυμολογουμένων ἀπὸ τοῦ σεύε- 
σϑαι καὶ κίξεν᾽ ὁρμητικὸν γὰρ ὑπάρχειν. Ἡρακλεί- 
δης δ᾽ ὃ Ταραντῖνος ἐν τῷ Συμποσίῳ ἡδύγαιον καλεῖ 
τὸν σικυόν. Διοκλῆς δ᾽ ὃ Καρύστιος τὸν σικυόν 

10 φησι μετὰ σίων ἐν πρώτοις λαμβανόμενον évogyAsiv: 
φέρεσϑαι γὰρ ἄνω καϑάπερ τὴν ῥάφανον᾽ τελευταῖον 
δὲ λαμβανόμενον ἀλυπότερον εἶναι καὶ εὐπεπτότερον᾽ 
ἑφϑὺὸν δὲ καὶ διουρητικὸν μετρίως ὑπάρχειν. Ζέφι- 
Aog δέ φησιν “ὃ σικυὸς ψυκτικὸς ὑπάρχων δυσοικο- 

15 νόμητός ἐστι καὶ δυσυποβίβαστος, ἔτι δὲ φρικοποιὸς 
καὶ γεννητικὸς χολῆς ἀφροδισίων vs ἐφεκτικός. αὖ- 
ξονται δ᾽ ἐν τοῖς κήποις οἵ σικυοὶ κατὰ τὰς πανσε- 

λήνους καὶ φανερὰν ἴσχουσι τὴν ἐπίδοσιν, καϑάπερ 
καὶ οἵ ϑαλάττιοι ἐχῖνοι. 

20 6. XYKA. ᾿ἧ συκῆ, φησὶν ὃ Μάγνος" οὐδενὶ γὰρ 
τῶν περὶ σύκων λόγων παραχωρήσαιμι (ἄν», κἂν 
ἀπὸ κράδης ἀποκρέμασϑαι δέῃ" φιλόσυκος γάρ εἰμι 
δαιμονίως" λέξω τά μοι προσπίπτοντα --- ἣ συκῆ, 
ἄνδρες φίλοι, ἡγεμὼν τοῦ καϑαρείου βίου τοῖς ἀν- 

25 ϑρώποις ἐγένετο. δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ καλεῖν τοὺς 

᾿4ϑηναίους ἱερὰν μὲν συκῆν τὸν τόπον ἐν ᾧ πρῶτον 
εἰρέθη, τὸν δ᾽ ἀπ’ αὐτῆς καρπὸν ἡγητηρίαν διὰ vo 
πρῶτον εὑρεϑῆναι τῆς ἡμέρου τροφῆς. τῶν δὲ σύκων 

8 ἡδύγεων Mein, cf. Hes. s. v . 10 μετὰ σίων suspectat 
Wilam 21 &vadd.Di 234 καϑαρίου A: corr. CE 27 ἡγη- 
τορίαν CE, cf. Hes. s. v 
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ἐστὶ γένη πλείονα. ᾿Αττικὸν μέν, οὗ μνημονεύει ᾽4ν- 
τιφάνης ἐν Ὁμωνύμοις" ἐπαινῶν δὲ τῆν χώραν τὴν ᾿. 
᾿Δττικὴν τάδε λέγει (II 84 K) 

οἷα δ᾽ ἡ χώρα φέρει 
e διαφέροντα πάσης, ᾿Ιππόνικε, τῆς οἰκουμένης, b 

τὸ μέλι, τοὺς ἄρτους, τὰ σῦκα. B. σῦκα μέν, νὴ τὸν (a, 
πάνυ φέρει. 

Ἴστρος δ᾽ ἐν τοῖς ᾿Δττικοῖς (FHG I 429) οὐδ᾽ ἐξάγε- 

σϑαί φησι τῆς ᾿Δττικῆς τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν γινομένας ἰσχά- 
δας, ἵνα μόνοι ἀπολαύοιεν οἵ κατοικοῦντες" καὶ ἐκεὶ 19 
πολλοὶ ἐνεφανίξοντο διακλέπτοντες, οἱ τούτους μηνύ- 
ovteg τοῖς δικασταῖς ἐκλήϑησαν τότε πρῶτον Gvxo- 

φάνται. άλεξις δ᾽ ἐν Ποιητῇ φησιν (II 866 K) 
ὁ συκοφάντης οὐ δικαίως τοὔνομα 

f ἐν τοῖσι μοχϑηροῖσίν ἐστι κείμενον. ἼἪ 

ἔδει γὰρ ὅστις χρηστὸς ἦν ἡδύς τ᾽ ἀνήρ, β 
τὰ σῦκα προστεϑέντα δηλοῦν τὸν τρόπον᾽ 

5 νυνὶ δὲ πρὸς μοχϑηρὸν ἡδὲ προστεϑὲν 
ἀπορεῖν πεποίηκε διὰ τί τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. 

Φιλόμνηστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Ῥόδῳ ΣΖέμιν- 90 
ϑείων φησίν (FHG IV 477) ᾿ἐπεὶ καὶ ὃ συκοφάντης 
ἐντεῦϑεν προδηγορεύϑη, διὰ τὸ εἶναι τότε τὰ ἐπιξήμια 
καὶ τὰς εἰσφορὰς σῦκα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, ἀφ᾽ ὧν 

75 τὰ xoiv& διῴκουν, καὶ τοὺς ταῦτα εἰσπράττοντας καὶ 

φαίνοντας ἐκάλουν, ὡς ἔοικε, συκοφάντας, αἱρούμενοι 95 
τοὺς ἀξιοπιστοτάτους τῶν πολιτῶν. 

1. ΔΜακωνικοῦ δὲ σύκου μνημονεύει ἐν Γεωργοῖς 
᾿ἀφιστοφάνης ταδὶ λέγων ( 419 K) 

i 

1 πλείω CE 4 sq v. ad II p. 483b 24. δῦ πράττοντας 
καὶ εἰσφαίνοντας ACE: corr. K 28 ταδὶ λέγων Aristophanis 
verba esse putat Blaydes 
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συκᾶς φυτεύω πάντα πλὴν oxoviurme 
τοῦτο γὰρ τὸ σῦκον ἐχϑρόν ἐστι καὶ τυραννικόν. 
οὐ γὰρ ἦν ἂν μικρόν, εἰ μὴ μισόδημον ἦν σφόδρα. 

μικρὸν δὲ αὐτὸ εἶπε διὰ τὸ μὴ μέγα εἶναι φυτόν. 
δ᾽4λεξις δ᾽ ἐν Ὀλυνϑίῳ Φρυγίων σύκων μνημονεύων 
φησί (II 866 K) 

τό τε ϑειοφανὲς μητρῷον ἐμοὶ 
μελέδημ᾽ ἰσχάς, 
Φρυγίας εὑρήματα συκῆς. 

Ὁ τῶν δὲ καλουμένων φιβάλεων σύκων πολλοὶ μὲν μέ- 
μνηνται τῶν κωμῳδιοποιῶν, ἀτὰρ καὶ Φερεκράτης 
ἐν Κραπατάλλοις ( 167 K) 

ὦ δαιμόνιε, πύρεττε μηδὲν φροντίσας 
καὶ τῶν φιβάλεων τρῶγε σύκων τοῦ ϑέρους 

l5 κἀμπιμπλάμενος κάϑευδε τῆς μεσημβρίας" 
κἄτα σφακέλιξε καὶ πέπρησο καὶ βόα. 

Τηλεκλείδης δ᾽ ἐν ᾿ἀμφικτύοσι (I 211 K) 
ὡς καλοὶ καὶ φιβάλεῳ. 

καὶ τὰς μυρρίνας δὲ φιβαλέας λέγουσιν, ὡς ᾿'4πολλο- 
0 φάνης ἐν Κρησί ( 198 K) 

πρώτιστα δὲ 
τῶν μυρρινῶν ἐπὶ τὴν τράπεξαν βούλομαι, 
ἃς διαμασῶμ᾽ ὅταν τι βουλεύειν δέῃ» ΄ 
τὰς φιβάλεως δὲ πάνυ καλὰς στεφανωτρίδας ... 

. καὶ ΔΝ συκῆς Blaydes 4 τὸ φυτὸν E 7 ϑειο- 
φαγὲς 8. 8 ἰσχάδας ACE: corr. p. 56 
9 εὔρεμα ACE, " p. 56 14 σύκων τρῶγε ACE: corr. Mus 
15 κά ἱπλάμενος ΟΕ, κἀμπλήμενος Nauck τὰς μεσ. ACE: 
eorr. Schw 16 κατασφακέλιξε À: corr. CE fort. κἀμπέ- 
zenco 18 φιβαλέοι ACE: corr. Sohw 19. 20 ὡς ἀντιφάνης 
ACE: corr. ΡΟῚΒ 24 τὰς δὲ φιβαλεως Δ: corr. Mein 
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χελιδονείων δὲ σύκων μνημονεύει ᾿Επιγένης ἐν Bax- 
χίῳ (II 411 K)' ᾿ 

εἶτ᾽ ἔρχεται 
d χελιδονείων μετ᾽ ὀλίγον σκληρῶν ἁδρὸς 

πινακίσκος. ὅ 

᾿Ανδροτέων δὲ ἢ Φίλιππος ἢ Ἡγήμων ἐν τῷ 
Γεωργικῷ γένη συκῶν τάδε ἀναγράφει οὕτως" “ἐν 
μὲν οὖν τῷ πεδίῳ φυτεύειν χρὴ χελιδόνεων, ἐρινεών, 
λευκερινεών, φιβάλεων" ὀπωροβασιλίδας δὲ πανταχοῦ. 
ἔχει γάρ τι χρήσιμον ἕκαστον τὸ γένος. ἐπὶ δὲ τὸ 1 
πλεῖστον αἱ κόλουροι xal φορμύνιοι καὶ δίφοροι καὶ 
Μεγαρικαὶ καὶ “ακωνικαὶ συμφέρουσιν, ἐὰν ἔχωσιν 
ὕδωρ. " 

e 8. τῶν δὲ ἐν Ῥόδῳ γινομένων σύκων μνημονεύει 
Avyxsog ἐν ἐπιστολαῖς σύγκρισιν ποιούμενος τῶν 16 
᾿4ϑήνησι γινομένων καλλίστων πρὸς τὰ 'ῬΡοδιακά. γρά- 
φει δὲ οὕτως. 'τὰ δὲ ἐρινεὰ τοῖς Μακωνικοῖς ὥστε συ- 

κάμινα σύχοις δοκεῖν ἐρίξειν. καὶ ταῦτ᾽ οὐκ ἀπὸ δείπνου 
καϑάπερ ἐκεῖ διεστραμμένης ἤδη δια τὴν πλησμονὴν 
τῆς γεύσεως, ἀλλ᾽ ἀϑίχτου τῆς ἐπιϑυμίας οὔσης πρὸ 5ι 

δείπνου παρατέϑεικα. τῶν δ᾽ ἐν τῇ καλῇ Ῥώμῃ καλ- 
λιστρουϑίων καλουμένων σύκων εἰ ὃ Δυγκεὺς ἐγεύ- 
σατο ὥσπερ ἐγώ, ὀξυωπέστερος ἂν ἐγεγόνει παρὰ πολὺ 

f τοῦ ὁμωνύμου" τοσαύτην ὑπεροχὴν ἔχει ταῦτα τὰ σῦκα 
πρὸς τὰ ἐν τῇ πάσῃ οἰκουμένῃ γινόμενα. ἐπαινεῖται 3 
δὲ καὶ ἄλλα σύκων γένη κατα τὴν Ῥώμην γινομένων, 

1 et 4 χελιδονίων ACE 1. 2 βραχχίωι À: corr. Καὶ 
1 σύκων À: corr. Schw 8.9 ἐρινεὼν λευκερινεῶν φιβαλέων À: 
corr. βοῦν, fort. ἔρενεόν 11 κόλυϑροι Κὶ coll.p. 16 φορμύνιοι 
vix sanum 16 λυγγεὺς CE, cf. IIL 109d et VII 286e — 17 ὡς 
(pro ὥστε) CE 18 δοκεῖ Schw 26 aut {τῶν κατὰ aut 
γινόμενα scribendum 
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τά τε καλούμενα Χῖα καὶ τὰ Διβιανά, ἔτι δὲ καὶ τὰ 
Χαλκιδικὰ ὀνομαζόμενα καὶ τὰ ᾿Δἀφρικανά, ὡς καὶ 
Ἡρόδοτος ὃ Μύκιος μαρτυρεῖ ἐν τῷ περὶ σύχων 
συγγράμματι. 

9. Παρμένων δ᾽ ὁ Βυξάντιος ἐν τοῖς ἰάμβοις τὰ 
ἀπὸ Κανῶν τῆς «ἰολικῆς πόλεως ὡς διάφορα ἐπαινῶν 

φησιν (anth. 1. B. p. 220)" . 

ἦλθον μακρὴν ϑάλασσαν οὐκ ἄγων σῦκα 
Καναῖα φόρτον. 

i0 ὅτε δὲ καὶ τὰ ἀπὸ Καύνου τῆς Καρίας ἐπαινεῖται 
κοινόν. ὀξαλείων δὲ σύκων οὕτως καλουμένων μνη- 
μονεύει. Ἡρακλέων ὁ 'Egéciog καὶ Νίκανδρος ὃ 

16 

Θυατειρηνὸς παρατιϑέμενοι ᾿Απολλοδώρου τοῦ Ka- - 
ρυστίου ἐκ δράματος Προικιξομένης ἱματιοπώλιδος τάδε 

15 (IV 448 M) 

20 

25 

πλὴν τό (y » οἰνάριον πάνυ 
3,3 2φῳ " , e 3 23 / 
qv ὀξὺ καὶ πονηρόν, ὥστ᾽ ἠσχυνόμην. 
τὰ λοιπὰ μὲν γὰρ ὀξαλείους χωρία 
συκᾶς φέρει, τοὐμὸν δὲ καὶ τὰς ἀμπέλους. 

τῶν δ᾽ ἐν Πάρῳ τῇ νήσῳ -- διάφορα γὰρ κἀνταῦϑα 
γίνεται σῦκα τὰ καλούμενα παρὰ τοῖς Παρίοις αἱμώ-. 

νια, ταὐτὰ ὄντα τοῖς “υδίοις καλουμένοις, ἅπερ διὰ 

τὸ ἐρυϑρώδες καὶ τῆς προσηγορίας ταύτης ἔτυχεν — 
"AoxíAoyog μνημονεύει λέγων οὕτως (fr. 51 B5 

ἔα Πάρον xal σῦκα κεῖνα καὶ ϑαλάσσιον βίον. 
τὰ δὲ σῦκα ταῦτα τοσαύτην ἔχει παραλλαγὴν πρὸς τὰ 

6 καύνων À: corr. Palmerius, nisi forte alia nominis forma 
fuit Καῖναι, cf. Mein. ad St. B. p. 352 8 πλέων μακρὴν 
Mein 9 καίνεα À: corr. Palmer, cf. ad v. 6 φόρτου A: 
corr. Cas 11 τοξαλίων ACE: corr. Grot 13 ϑυατιρηνὸς À 
14 ἢ Ἱματιοπώλιδος Mein 16 γ᾽ add. Di 18 τοξαλίους 
ACE: corr. Grot - 19 συκας ἃς À: corr. Mus 

ATHEKNAEUS I. 12 

b 
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δίξας δὲ λέγει Νίκανδρος τὰ ὑπ᾽ ᾿Δ4λεξανδρέων κολο- 

κάσια καλούμενα' ὡς ὃ αὐτός (ἔτ. 83)" 

κυάμου λέψας κολοκάσιον ἐντμήξας τε. 
ἐστὶ δ᾽ ἐν Σικυῶνι Κολοκασίας ᾿4ϑηνᾶς ἱερόν. 

ἐστὶ δὲ καὶ κιβώριον εἶδος ποτηρίου (XI 4716). 

2. Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ φυτῶν οὕτω γρα- 
φει (h. pl. 4,8, 7" “ὁ χύαμος ἐν «Αἰγύπτῳ φύεται μὲν 
ἐν ἕλεσι καὶ λίμναις. καυλὸς δ᾽ αὐτοῦ μῆχος μὲν ὃ 
μακρότατος εἰς δ΄ πήχεις, πάχος δὲ δακχτυλιαῖος, ὅμοιος 
καλάμῳ μαλακῷ ἀγονάτῳ᾽ διαφύσεις δ᾽ ἔνδοϑεν ἔχει 
δι’ ὅλου διειλημμένας ὁμοίας τοῖς κηρίοις. ἐπὶ τούτῳ 
δ᾽ ἡ κωδύα καὶ τὸ ἄνϑος διπλάσιον ἢ μήκωνος" 
χρῶμα δ᾽ ὅμοιον ῥόδῳ κατακορές. παραφύεται δὲ 

ἃ φύλλα μεγάλα" ἡ δὲ ῥίξα παχυτέρα καλάμου voi πα- 
χυτάτου καὶ διαφύδεις ὁμοίας ἔχουσα τῷ καυλῷ. 
ἐσθίουσι δ᾽ αὐτὴν καὶ ἑφϑὴν καὶ ὠμὴν καὶ ὀπτήν, 
καὶ οἱ περὶ τὰ ἕλη τούτῳ σίτῳ χρῶνται. γένεται δὲ 
καὶ ἐν Συρίᾳ καὶ (xarà? Κιλικίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκπέτ- 
τουσιν αἱ χῶραι᾽ καὶ περὶ Τορώνην τῆς Χαλκιδικῆς 
ἐν λίμνῃ τινὶ μετρίᾳ τῷ μεγέϑει, καὶ αὕτη πέττεται καὶ 

18 τελεοκαρπεῖ 4έφιλος δὲ ὃ Σίφνιός φησιν᾽ “ἣ τοῦ κυά- 
μου τοῦ Αἰγυπτίου ῥίζα, ἥτις λέγεται κολοκάσιον, sU- 
στομός τέ ἐστι καὶ τρόφιμος, δυσέκκριτος (δὲν διὰ τὸ 
παραστύφειν᾽ κρεῖττον δ᾽ ἐστὶ τὸ ἥκιστα ἐριῶδες. οἵ 
δὲ γινόμενοι, φησί, κύαμοι ἐκ τῶν κιβωρίων χλωροὶ 

1 δὲ om. E 8 κυάμους CE: corr. Cas 9 δακτυλαῖος 
CE 10 μαλακῷ Theophr, coll. Plin: 18, 122: μακρῷ CE 
11 ὁμοίως C fort. recte 15 ὁμοίως Theophr 18 κατὰ add. 
Theophr 19 χαλδικῆς C χαλκικῆς superscr. ὃ E 20 αὐτὴ 
CE Theophr: corr. Schw πέττεται Theophr: πέττει CE 
21 δὲ om. C 22. 23 εὔστομον C 28 τρόφιμον C δὲ 

add, Schw 834 ἐτριῶδες E, sed corr, in wg 

1t 
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μέν εἶσι δύσπεπτοι, ὀλιγότροφοι, διαχωρητικοί, πνευ- 
ματικώτατοι, ξηρανϑέντες δὲ ἧττον πνευματοῦσι. γί- 
ψεται δὲ ὄντως ἐκ τῶν κιβωρίων καὶ ἄνϑος στε- 
φανωτιχόν. καλοῦσι δ᾽ Αἰγύπτιοι μὲν αὐτὸ λωτόν, 

5 Ναυκρατῖται δὲ οἵ ἐμοί, λέγει οὗτος ὁ ̓ Αϑήναιος, με- 
λίλωτον" ἀφ᾽ οὗ καὶ μελιλώτινοι στέφανοι πάνυ εὐώ- 
deg καὶ καύσωνος ὥρᾳ ψυκτικώτατοι. b 

8. Φύλαρχος δέ φησιν (FHG 1350) 'οὐδέποτε πρό- 
τερον ἐν οὐδενὶ τόπῳ κυάμων Αἰγυπτίων οὔτε σπαρέν- 

τὸ τῶν οὔτ᾽ εἰ σπείρειέτις τικτομένων εἰ μὴ κατὰ Αἴγυπτον, 
ἐπὶ τοῦ βασιλέως ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Πύρρου παρὰ τὸν 
Θύαμιν ποταμὸν τῆς ἐν Ἠπείρῳ Θεσπρωτίας ἐν ἕλει 
τινὶ συνέβη φυῆναι. δύο μὲν οὖν ἤνεγκέ πως ἔτη καρ- 
πὸν ἐχτενῶς καὶ ηὔξησε" τοῦ δ᾽ ᾿Δλεξάνδρου φυλακὴν 

15 ἐπιστήσαντος καὶ κωλύοντος οὐχ ὅτι λαμβάνειν τὸν 
| βουλόμενον, ἀλλὰ μηδὲ προσέρχεσϑαι πρὸς τὸν τόπον, 

ἀνεξηράνθη τὸ ἕλος καὶ τὸ λοιπὸν οὐχ ὅτι τὸν προ- 
ειρημένον ἤνεγκε καρπόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὕδωρ εἴ ποτε 
ἔσχε φαίνεται. τὸ παραπλήσιον ἐγένετο καὶ ἐν Ai- 

30 δηψῷ. χωρὶς γὰρ τῶν ἄλλων ὑδάτων ναμάτιόν τι 
ἐφάνη ψυχρὸν ὕδωρ προιέμενον οὐ πόρρω τῆς ϑαλάσ- 
σης. τούτου πίνοντες οἵ ἀρρωστοῦντες τὰ μέγιστα 
ὠφελοῦντο" διὸ πολλοὶ παρεγίνοντο xul μαχρόϑεν τῷ 
ὅδατι χρησόμενοι. οἱ οὖν τοῦ βασιλέως ᾿Αντιγόνου 

25 στρατηγοὶ βουλόμενοι οἰκονομικώτεροι εἶναι διάφορόν à 
τι ἔταξαν διδόναι τοῖς πίνουσι, καὶ ἐκ τούτου ἀπεξη- 
φάνϑη τὸ νᾶμα. καὶ ἐν Τρῳάδι δὲ ἐξουσίαν εἶχον οἵ 
ουλόμενοι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον τὸν Τραγασαῖον ἅλα 
T . Αυσιμάχου δὲ τέλος ἐπιβαλόντος ἠφανέ- 

o 

49 ϑύραμιν CE: corr. Dalec τὰ fort, rii 
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σϑη. θαυμάσαντος δὲ xal ἀφέντος τὸν τόπον ἀτελῆ 
πάλιν ηὐξήϑη. 

4. ΣΙΚΥΟΣ. παροιμέα" 

σικυὸν τρώγουσα, γύναι, τὴν χλαῖναν ὕφαινε. 
Μάτρων ἐν παρῳδίαις (cf. A 616)" 

καὶ σικυὸν εἶδον, γαίης ἐρικυδέος υἱόν, 
κείμενον ἐν λαχάνοις" ὃ δ᾽ ἐπ᾽ ἐννέα κεῖτο τρα- 

πέξας. 
καὶ λευχης" 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀέξηται σικυὸς δροσερῷ ἐνὶ χώρῳ. 
"vuol μὲν οὖν ἀεὶ τρισυλλάβως, AAxatog δὲ (fr. 161 Β) 
δάκῃ, φησί, τῶν σικύων᾽ ἀπὸ εὐθείας τῆς σίκυς, ὡς 
στάχυς στάχυος. 

T 

στελεόν, ῥαφανίδας ...., σικυοὺς τέτταρας. 
σικύδιον δ᾽ ὑποκοριστικῶς εἴρηκε Φρύνιχος ἐν Μο- 
νοτρόπῳ ( 811 K) 

κἀντραγεῖν σικύδιον. 
ὅ. Θεόφραστος δέ φησι (h. pl. 7, 4, 6) σικυῶν τρία 

εἶναι γένη, Μακωνικόν, Σὶκυταλίαν, Βοιώτιον. καὶ τού- 
τῶν τὸν μὲν Μακωνικὸν ὑδροευόμενον βελτίω γένεσϑαι, 
τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀνύδρους. “γίνονται δέ, φησί, καὶ cv- 

χυλότεροι οἷ σικυοί, ἐὰν τὸ σπέρμα ἐν γάλακτι βραχὲν 
σπαρῇ ἢ ἐν μελικράτῳ.᾽ ἱστορεῖ δὲ ταῦτα ἐν φυτικοῖς 

2 αὐξήϑη C 4 τὸν σικυὸν ed. Bas 6 παρώδαις E 
z«oco superscr. Ó C 9 καὶ λευχης (cum mendi nota) C xol 
λάχης E: Διεύχης cf. p. 5a) vel etiam 4£oyng coni. K 18 post 
στάχυος CE: Φρύνιχος δ᾽ ἐντραγεῖν φησι σικύδιον ὑποκορι- 
στικῶς, Cf. p. 748 15 incipit cod. À στέλγγω ραφα- 
νίδας À: corr. K, cf. Anaxippi imitatio IV p. 169b, v. 8; 
Hesychii glossa στειλέαν τὴν μακρὰν ῥῤάφανον ᾿Αντιφάνης ἐν 
ΑΚιϑαρωδῷῴ, quam adhibuit Porson, non huc pertinet 422 ἀνύ- 
dgovg ΒΕ: dvÓgov; AC —— 28 et 34 iv otrubique om. CE 
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αἰτίοις (2, 14, 8)" ϑᾶττον (h.pl.7,1,6) αὔξεσθαι, κἂν b 
ἐν ὕδατι κἂν ἐν γάλακτι πρότερον ἢ εἰς τὴν γῆν 
κατατεϑῆναι βραχῇ. Εὐθύδημος δ᾽ ἐν τῷ περὶ λα- 
χάνων εἶδος σικυῶν εἶναι τοὺς προσαγορευομένους 

5 δρακοντίας. ὠνομάσϑαι δὲ σικυούς φησι “ημήτριος 
ὁ Ἰξίων ἐν πρώτῃ ᾿Ετυμολογουμένων ἀπὸ τοῦ σεύε- 
σϑαι καὶ κίειν" ὁρμητικὸν γὰρ ὑπάρχειν. Ἡ ρακλεί- 
δὴς δ᾽ ó Ταραντῖνος ἐν τῷ Συμποσίῳ ἡδύγαιον καλεῖ 
τὸν σικυόν. Διοκλῆς δ᾽ ὃ Καρύστιος τὸν σικυόν 

10 φησι μετὰ σίων ἐν πρώτοις λαμβανόμενον ἐνοχλεῖν" 
φέρεσθαι γὰρ ἄνω καϑάπερ τὴν ῥάφανον᾽ τελευταῖον 
δὲ λαμβανόμενον ἀλυπότερον εἷναι καὶ εὐπεπτότερον" c 
ἑφϑὸν δὲ καὶ διουρητικὸν μετρίως ὑπάρχειν. Δέφι- 
Aog δέ φησιν" “ὃ σικυὸς ψυχτικὸς ὑπάρχων δυσοικο- 

i5 νόμητός ἐστι καὶ δυσυποβίβαστος, ἔτι δὲ φρικοποιὸς 
καὶ γεννητικὸς χολῆς ἀφροδισίων τε ἐφεκτικός: αὖὔ- 
ἔονται δ᾽ ἐν τοῖς κήποις οἵ σικυοὶ κατὰ τὰς πανσε- 
λήνους καὶ φανερὰν ἴσχουσι τὴν ἐπίδοσιν, καϑάπερ 
καὶ οἵ ϑαλάττιοι ἐχῖνοι. 

3 6. σύκα. ᾿ἡ συκῆ, φησὶν 6 Μάγνος" οὐδενὶ γὰρ 
τῶν περὶ σύχων λόγων παραχωρήσαιμι (v), κἂν 
ἀπὸ κράδης ἀποχρέμασϑαι δέῃ" φιλόσυκος γάρ εἰμι ἃ 
δαιμονίως" λέξω τά μοι προσπίπτοντα -- ἡ συκῆ, 
ἄνδρες φίλοι, ἡγεμὼν τοῦ καϑαρείου βίου τοῖς ἀν- 

85 ϑρώποις ἐγένετο. δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ καλεῖν τοὺς 
"düwvatovg ἱερὰν μὲν συκῆν τὸν τόπον iv ᾧ πρῶτον 
εὑρέθη, τὸν δ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς καρπὸν ἡγητηρίαν διὰ τὸ 
πρῶτον εὑρεθῆναι τῆς ἡμέρου τροφῆς. τῶν δὲ σύχων 

ύ cf. Hes. s. v 10 μετὰ σίων suspectat 
UN ME χκαϑαρίου A: cor.CE.— 91 ἡγη- 

Es CE, cf. Hes. 8. v 
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ἐστὶ γένη πλείονα. ᾿ΑΔττικὸν μέν, οὗ μνημονεύει ᾽4ν- 
τιφάνης ἐν Ὁμωνύμοις" ἐπαινῶν δὲ τῆν χώραν τὴν — 
᾿Δττικὴν τάδε λέγει (II 84 K)' 

οἷα δ᾽ ἡ χώρα φέρει 
διαφέροντα πάσης, ᾿Ιππόνικε, τῆς οἰκουμένης, 
τὸ μέλι, τοὺς ἄρτους, τὰ σῦχα. Β. σῦχα μέν, νὴ τὸν Zf(a, 
πάνυ φέρει. 

Ἴστρος δ᾽ ἐν τοῖς ᾿Δττικοῖς (FHG I 498) οὐδ᾽ ἐξάγε- 

σϑαί φησι τῆς ᾿4ττικῆς τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν γινομένας ἰσχά- 
δας, ἵνα μόνοι ἀπολαύοιεν ol κατοικοῦντες" καὶ ἐπεὶ 
πολλοὶ ἐνεφανίξοντο διακλέπτοντες, οἱ τούτους μηνύ- 
ovteg τοῖς δικασταῖς ἐκλήϑησαν τότε πρῶτον συκο- 
φάνται. 4λεξις δ᾽ ἐν Ποιητῇ φησιν (II 86ὅ K) 

ὁ συκοφάντης οὐ δικαίως τοὔνομα 

ἐν τοῖσι μοχϑηροῖσίν ἐστι κείμενον. 

ἔδει γὰρ ὅστις χρηστὸς ἦν ἡδύς v' ἀνήρ, 
τὰ σῦκα προστεϑέντα δηλοῦν τὸν τρόπον᾽ 

ὅ νυνὶ δὲ πρὸς μοχϑηρὸν ἡδὲ προστεϑὲν 
ἀπορεῖν πεποίηκε διὰ τί τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. 

Φιλόμνηστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Ῥόδῳ Σιμιν- 
ϑείων φησίν (FHG IV 411) ᾿ἐπεὶ καὶ ὃ συκοφάντης 
ἐντεῦϑεν προσηγορεύϑη, διὰ τὸ εἶναι τότε τὰ ἐπιξήμια 
καὶ τὰς εἰσφορὰς σῦκα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, ἀφ᾽ ὧν 

M M , a “ , 

v6 τὰ κοινὰ διῴκουν, καὶ τοὺς ταῦτα εἰσπραττοντας καὶ 

φαίνοντας ἐκάλουν, ὡς ἔοικε, συκοφάντας, αἱρούμενοι 
τοὺς ἀξιοπιστοτάτους τῶν πολιτῶν. 

T. ΔΜακωνικοῦ δὲ σύκου μνημονεύει ἐν Γεωργοῖς 

᾿Δἀριστοφάνης ταδὶ λέγων (1419 K) 

1 πλείω CE 4 sq v. ad II p. 48b 24. 96 πράττοντας 
καὶ εἰσφαίνοντας ACE: corr. K 28 ταδὶ λέγων Aristophanis 
verba esse putat Blaydes 

σι 

1ὅ 
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συκᾶς φυτεύω πάντα πλὴν Δακωνικῆς" 

τοῦτο γὰρ τὸ σῦκον ἐχϑρόν ἐστι καὶ τυραννικόν. 
οὐ γὰρ ἦν ἂν μικρόν, εἰ μὴ μισόδημον ἦν σφόδρα. 

μικρὸν δὲ αὐτὸ εἶπε διὰ τὸ μὴ μέγα εἶναι φυτόν. 
δ Δ4λεξις δ᾽ ἐν Ὀλυνϑίῳ Φρυγίέων σύκων μνημονεύων 

φησί (II 856 K)' 

τό τε ϑειοφανὲς μητρῷον ἐμοὶ 

μελέδημ᾽ ἰσχάς, 
Φρυγίας εὑρήματα συκῆς. 

10 τῶν δὲ καλουμένων φιβάλεων σύκων πολλοὶ μὲν μέ- 
μνηνται τῶν κωμῳδιοποιῶν, ἀτὰρ καὶ Φερεκράτης 
ἐν Κραπατάλλοις (1 161 K) 

ὦ δαιμόνιε, πύρεττε μηδὲν φροντίσας 
καὶ τῶν φιβάλεων τρῶγε σύκων τοῦ θέρους 

15 κἀμπιμπλάμενος κάϑευδε τῆς μεσημβρίας" 
κἄτα σφακέλιξε xol πέπρηδο καὶ βόα. 

Τηλεκλείδης δ᾽ ἐν ᾿Δμφικτύοσι (I 211 EK) 

ὡς καλοὶ καὶ φιβάλεῳ. 
καὶ τὰς μυρρίνας δὲ φιβαλέας λέγουσιν, ὡς ᾿4πολλο- 

: 90 φάνης ἐν Κρησί (1798 K) 
πρώτιστα δὲ 

τῶν μυρρινῶν ἐπὶ τὴν τράπεξαν βούλομαι, 
ἃς διαμασῶμ᾽ ὅταν τι βουλεύειν δέῃ; ΄ 
τὰς φιβάλεως δὲ πάνυ καλὰς στεφανωτρίδας. 

Lex. e m συκῆς Blaydes 4 τὸ φυτὸν E 7 ϑειο- 
φαγὲς 8 ἰσχάδας ACE: corr. p. 56 
9 εὔρεμα ACE, e£ p. P^ 14 σύκων τρῶγε ACE: corr. Mus 
15 κά πιπλάμενος CE, κἀμπλήμενος Nauck τὰς μεσ. ACE: 
corr. Schw 16 κατασφακέλιξε Α: corr. CE fort. κἀμπέ- 
zenco 18 φιβαλέοι ACE: corr. Schw 19. 20 ὡς ἀντιφάνης 
ACE: corr. Pors— 24 τὰς δὲ φιβαλεως Α: corr. Mein 
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εἴ τις καϑείρξαι χρυσὸν ἐν δόμοις πολλὸν 
καὶ σῦκα βαιὰ καὶ δύ᾽ ἢ τρεῖς ἀνθρώπους, 
γνοίη χ᾽ ὅσῳ τὰ σῦκα τοῦ χρυσοῦ κρέσσω. 

16. τοσαῦτα τοῦ Μάγνου συκολογήσαντος Ζ“ἄφνος 
ὁ ἐατρὸς ἔφη ᾿'Φυλότιμος ἐν y' περὶ τροφῆς τὰ ἁπαλά, 6 
φησί, σῦκα διαφορὰς μὲν ἔχει πλείους πρὸς ἄλληλα 
καὶ τοῖς γένεσι καὶ τοῖς χρόνοις ἐν οἷς ἕκαστα γίγνεται 
καὶ ταῖς δυνάμεσιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καϑόλου εἰπεῖν τά 
τε ὑγρὰ τὰ πεπεμμένα καὶ μάλιστα αὐτῶν διαλύεται 
ταχέως καὶ κατεργάξεται μᾶλλον τῆς ἄλλης ὀπώρας 19 
καὶ τὴν λοιπὴν τροφὴν οὐ κωλύει κατεργάξεσϑαι. 
δυνάμεις δ᾽ ἔχει τῶν ὑγρῶν κολλώδεις τε καὶ γλυκείας 

ὑπονιτρώδεις τε, καὶ τὴν διαχώρησιν ἀϑρουστέραν καὶ 
διακεχυμένην καὶ ϑάττω καὶ λέαν ἄλυπον παρασκευάζξει. 
χυλὸν δ᾽ ἁλυκὸν δριμύτητα ἔχοντα ἀναδίδωσι uso" 1 
ἁλῶν καταπινόμενα. διαλύεται μὲν οὖν ταχέως, διότι 
πολλῶν καὶ μεγάλων ὄγκων εἰδσενεχϑέντων μετὰ μικρὸν 
χρόνον λαγαροὶ γινόμεϑα xo9' ὑπερβολήν. ἀδύνατον 
δ᾽ ἦν τοῦτο συμβαίνειν διαμενόντων καὶ μὴ ταχὺ δια- 
λυομένων τῶν σωμάτων. κατεργάξεται δὲ μᾶλλον τῆς 5ι 

ἄλλης οὐ μόνον ὅτι πολλαπλασίονα λαμβάνοντες αὐτὴν 
τῆς λοιπῆς ὀπώρας ἀλύπως διάγομεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν 
εἰωϑυῖαν τροφὴν ἴσην λαμβάνοντες τούτων προχειρι- 

σϑέντων οὐϑὲν ἐνοχλούμεϑα. δῆλον οὖν ὡς εἰ κρα- 
τοῦμεν ἀμφοτέρων, ταῦτά τε πέττεται μᾶλλον καὶ τὴν 3 
λοιπὴν οὐ κωλύει κατεργάξεσϑαι τροφήν. τὰς δὲ Óv- 
νάμεις ἔχει τὰς λεγομένας" τὴν μὲν κολλώδη vs καὶ 

-.-.... — 

1 πολὺν À: corr. Mus 9 fort. πάντα τὰ ὑγρὰ καὶ ud- 
λιστα αὐτῶν τὰ πεπεμμέναλ 106 ἐπιπινόμενος Α ἐπιπινόμενα 
CE: corr. Pursanus 18 γεινόμεϑ. A 20 τῶν σωμάτων À: 
τῶν σύκων CE, fort. delendum 921 πολλαπλάσιον ACE: 
corr. 
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e ἀλλαχοῦ γινόμενα ὡς τὸ τοῦ ἀγρίου συὸς κρέας πρὸς 

τὰ ἄλλα [τὰ μὴ τῶν ἀγρέων χοίρων κρέα]. 
10. λευκερινεὼς δέ τι εἶδός ἐστι συκῆς, καὶ ἴσως 

αὕτη ἐστὶν ἡ τὰ λευκὰ σῦκα φέρουσα. μνημονεύει δ᾽ 
᾿ αὐτῆς Ἕρμιππος ἐν Ἰάμβοις οὕτως (I 246 K) 6 

τὰς λευκερινεὼς δὲ χωρὶς ἰσχάδας. 

τῶν δ᾽ -ἐρινῶν σύχων Εὐριπέδης ἐν Σκίρωνι (fr. 680 Ν)" 
ἢ προσπηγνύναι 

κράδαις ἐριναῖς. ᾿ 
καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν Σφιγγί (p. 362 L) 10 

ἀλλ᾽ οὐχ ὅμοιά γ᾽ ἐρινοῖς οὐδαμῶρ. 
Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν Ἑλένης Γάμῳ τροπικῶς τῷ τοῦ δέν" 

ἃ δρου ὀνόματι τὸν καρπὸν ἐκάλεσεν εἰπῶν (ἔτ. 188 N) 
πέπων ἐρινὸς ... ἀχρεῖος ὧν 

ἐς βρῶσιν ἄλλους ἐξερινάξεις λόγῳ. 15 
πέπων δ᾽ ἐρινὸς εἴρηκεν ἀντὶ τοῦ πέπον ἐρινόν. καὶ 
'ἄλεξις ἐν “έβητι (II 348 Κ)᾿ 

καὶ τί δεῖ 
λέγειν ἔϑ᾽ ἡμᾶς τοὺς τὰ GUy ἑκάστοτε 
ἐν τοῖς συρίχοις πωλοῦντας: οὗ κάτωϑε μὲν 20 

τὰ σκληρὰ xol μοχϑηρὰ τῶν σύκων ἀεὶ 
ὅ τιϑέασιν, ἐπιπολῆς δὲ πέπονα καὶ καλά. 

e εἶθ᾽ C μὲν ἔδωκεν ὡς τοιαῦτ᾽ ὠνούμενος 
τιμήν, ὃ δ᾽ ἐγκάψας τὸ κέρμ᾽ εἰς τὴν γνάϑον 
ἐρίν᾽ ἀπέδοτο σῦκα πωλεῖν ὀμνύων. 25 

τὸ δὲ δένδρον ἡ ἀγρία συκῇ, ἐξ ἧς và ἐρινά, ἐρινὸς 
κατὰ τὸ ἄρρεν λέγεται. Στράττις Τροωίλῳ (1 128 E) 

1 πολλαχοῦ ACE: corr. Coraes 1. 9 πρὸς τὰ τῶν μὴ 
ἀγρίων CE 2 χοιρέων Α, inclusa del. Mein 8 λευκαι- 
pos À itemque v. 6 11 fort. ὅμοια τάδε γ᾽ (ὅμοια ταῦτ᾽ 

ergk) 14 πέπων CE: πέπον A 1 εἰς CE 10 πέπον δ᾽ 
20 κατωϑεν A 21 καὶ τὰ μοχϑηρὰ Α: corr. Mus 
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 &guvóv οὖν τιν᾽ αὐτῆς πλησίον 
Ψενόηκας ὄντα: 

καὶ Ὅμηρος (μ 108)" 
τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας φύλλοισι τεϑηλώς, 

δ᾽μερέας δ᾽ ἐρινάδας καλεῖσθαι τοὺς ὀλόνϑους. . 
1l. Ἑρμῶναξ δ᾽ ἐν Γλώτταις Κρητικαῖς σύκων 

γένη ἀναγράφει ἁμάδεα καὶ νικύλεα. Φιλήμων ( £f 
ἐν ᾿“ττικαῖς λέξεσι καλεῖσθαί φησί τινα σῦκα βασί- 
Ae, ἀφ᾽’ ὧν καλεῖσθαι καὶ τὰς βασιλίδας ἰσχάδας, 

10 προσιστορῶν ὅτι κόλυϑρα καλεῖται τὰ πέπονα σῦκα. 
Σέλευκος δ᾽ ἐν ταῖς Γλώσσαις καὶ γλυκυσίδην τινὰ 
καλεῖσθαί φησι σύχῳ τὴν μορφὴν μάλιστα ἐοικυῖαν 
φυλάσσεσθαι δὲ τὰς γυναῖκας ἐσϑίειν διὰ τὸ ποιεῖν 
ματαισμούς, ὡς καὶ Πλάτων ὁ κωμῳδιοποιός φησιν 

15 ἐν Κλεοφῶντι (1617 K). τὰ δὲ χειμερινὰ σῦχα Πάμ- τί 
φέλος καλεῖσθαί φησιν κοδώνεα ὑπὸ "Aycuv, τοῦτο 
λέγων ᾿Αφριστοφάνην εἰρηκέναι ἐν Δακωνικαῖς Γλώσ- 
σαις (p.188 N) κοράκεων δὲ σύκων εἶδος Ἕρμιππος 

ἐν Στρατιώταις παραδίδωσι διὰ τούτων (1239 K) 
30 τῶν φιβάλεων μάλιστ᾽ ἂν ἢ τῶν κοράκεων. 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν δευτέρω φυτῶν ἱστορίας συκῶν 
φησι γένος τοιοῦτόν τι εἶναι οἷον ἡ [χαρίτιος] "4od- 
τεῖος καλουμένη. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ (v, 5) περὶ τὴν 

Τρωικήν φησιν Ἴδην γίνεσϑαι συχῆν ϑαμνώδη, φύλ- 
35 λον ὅμοιον ἔχουσαν τῷ τῆς φιλύρας" φέρειν δὲ σῦκα b 

ἐρυϑρὰ ἡλίκα ἐλαία τὸ μέγεϑος, στρογγυλώτερα (Oc), 

ὙΠ ἐρινακας A ἐφίνακας CE: corr. Schw coll Hess v — Τ 
nu, corruptum etiam ψικύλεα 13 ἐοικός A: corr. 

GE, set dubio coll Her ^ 16 xoduvenr ACE, cf. Hes. 5, Y 
30 ἢ τῶν τῶν φιβάλεα» δι cor.Mus 31 non sunt fori, Theophraeti 
σύκων À: corr Schw 22 glossam del. Di, cf. Plin. 15, τὸ 
26 for Mag δὲ add K: πλὴν στρογγυλώτερυ Tuenqur 

τω 
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μενα, προσέτι δὲ (và) πλατάνια εὔχυλα μὲν καὶ δὐέκ: 
κριτα, οὐκ εὐστόμαχα δέ. τὰ δὲ Μορδιανὰ καλούμενα 
γίνεται μὲν κάλλιστα ἐν ᾿ἀπολλωνίᾳ τῇ Μορδίέῳ λεγο- 
μένῃ, ἀναλογεῖ δὲ τοῖς ὀρβικλάτοις. τὰ δὲ κυδώνια, ὧν 
ἔνια καὶ στρουϑία λέγεται, κοινῶς ἁπάντων ἐστὶ τῶν 
μήλων εὐστομαχώτατα καὶ μάλιστα τὰ πέπονα. Γλαυ- 
κίδης δέ φησιν ἄριστα τῶν ἀκροδρύων εἶναι μῆλα 
,κυδώνια, φαύλια, στρουϑίας Φυλότιμος δ᾽ ἐν γ' 
καὶ ι΄ περὶ τροφῆς 'τὰ μῆλα, φησί, τὰ μὲν ἐκρινὰ 
δυσπεπτότερα πολὺ TOV ἀπίων καὶ τὰ ὠμὰ τῶν ὠμῶν 
καὶ τὰ πέπονα τῶν πεπόνων. τὰς δὲ δυνάμεις ἔχει 
τῶν ὑγρῶν τὰ μὲν ὀξέα καὶ μήπω πέπονα σδτρυφνο- 
τέρας καὶ ποσῶς ὀξείας χυμόν τε ἀναδίδωσιν εἰς τὸ 

σῶμα τὸν καλούμενον ξυστικόν. καϑόλου τε τὰ μῆλα | 
τῶν ἀπίων δυσπεπτότερα εἶναι, διότι τὰ μὲν ἐλάττω ἡ 
φαγόντες ἧττον, τὰς δὲ πλείους προσαράμενοι μᾶλλον 
πέττομεν. ξυστικὸς δὲ γίνεται χυμὸς ἐξ αὐτῶν Ó λεγό- 
μενος ὑπὸ Πραξαγόρου (ζὐαλώδης», διότε τὰ μὴ 
κατεργαξόμενα παχυτέρους ἕξει τοὺς χυμούς ἀπεδείχϑη 
δὲ καϑόλου τὰ μῆλα δυσκατεργαστότερα [τε] τῶν ἀπίων, 9t 
καὶ ὅτι τὰ στρυφνὰ μᾶλλον ἔτι παχυτέρους παρασκευά- 
ξειν εἴωϑεν αὐτούς. τὰ δὲ χειμερινὰ τῶν μήλων τὰ 
μὲν κυδώνια στρυφνοτέρους, τὰ δὲ στρουϑία τοὺς 
χυμοὺς ἐλάττους ἀναδίδωσι καὶ στρυφνοτέρους ἧττον 
πέττεσϑαί τε μᾶλλον δύναται. ET 

Νίκανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς và κυδώνια μῆλα 
στρουϑία φησὶ καλεῖσϑαι ἀγνοῶν. Γλαυκίδης γὰρ 

1 τὰ add.K Α ἀναλογεῖται τοῖς A: corr.Cas ὀρβικάτοις 
Α: com.s 6 εὐστομαχώτερα ACE: corr. Κα 18 ποσῶς CE: 
πόσεως À 14 ἴοτί. δὲτα 17 πέπτομεν À: corr. CE 18 δαλώ- 
δης add.Coraes 20 τε del. Mus, ὄντα K coll.p.79d 248 κυδώ- 
γειὰ À passim 28 et 27 στρουϑεῖα À 26 μῆλα Schw: μῆλατὰ À 
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τὴν Βισαλτίαν καὶ "Augíxolw καὶ Γραστωνίαν τῆς e 
“Μακεδονίας ἔαρος μεσοῦντος τὰς μὲν συκᾶς σῦκα, τὰς 
δ᾽ ἀμπέλους βότρυς, τὰς δ᾽ ἐλαίας ἐν ᾧ χρόνῳ βρύειν 
εἰκὸς ἦν αὐτὰς ἐλαίας ἐνεγκεῖν, καὶ εὐτυχῆσαι πάντα 

s Φίλιππον. ἐν à τῷ δευτέρῳ περὶ φυτῶν ὁ Θεό- 
φθφαστος καὶ τὸν ἐρινεὸν εἶναί φησι δίφορον" οἱ δὲ 
καὶ τρίφορον, ὥσπερ ἐν Κέῳ. 18. λέγει δὲ καὶ (h. pl. 
3, 5, 5) τὴν συκῆν ἐὰν ἐν σκίλλῃ φυτευϑῇ θᾶττον παρα- 
γίνεσθαι καὶ ὑπὸ σκωλήκων μὴ διαφϑείρεσθαι" καὶ 

10 πάντα δὲ τὰ ἐν σκίλλῃ φυτευϑέντα καὶ ϑᾶττον αὐξά- 
νεσϑαι καὶ εὐβλαστῆ γίγνεσθαι. πάλιν δὲ ὃ Osó-f 
φράᾶστος ἐν τῷ B τῶν αἰτίων (10, 3) "ἡ Ἰνδική, φησί, 
συχῆ καλουμένη ϑαυμαστὴ οὖσα τῷ μεγέθει μικρὸν 
ἔχει τὸν καρπὸν καὶ ὀλίγον, ὡς ἂν εἰς τὴν βλάστησιν 

15 ἐξαναλίσκουσα ἅπασαν τὴν τροφήν. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ 

τῆς φυτικῆς ἱστορίας ὁ φιλόσοφός φησιν᾽ “ἔστι καὶ 
ἄλλο γένος συκῆς £v τε τῇ ᾿Ελλάδι καὶ περὶ Κιλικίαν 
καὶ Κύπρον ὀλονϑοφόρον, ὃ τὸ μὲν σῦχον ἔμπροσϑε 
φέρει τοῦ ϑρίου, τὸν δὲ ὄλονθον ἐξύπισϑεν. αἵ δὲ 

40 ὅλως ἐκ τοῦ ἔνου βλαστοῦ καὶ οὐκ ἐκ τοῦ νέου. πρῶ- 
τὸν δὲ τοῦτο τῶν σύχων πέπονά τε καὶ γλυκὺν ἔχει. 
xul οὐχ ὥσπερ τὸν παρ᾽ ἡμῖν. γίνεται δὲ καὶ μείξων 
οὗτος πολὺ τῶν σύκων ἡ δ᾽ ὥρα μετὰ τὴν βλάστησιν 18 
οὐ πολύ’ 

(95 οἶδα δὲ καὶ ἄλλα σύκων ὀνόματα λεγόμενα" βασί- 

1 γραιστωνίαν À, cf. Steph. B 2 μέσου ὄντος ACE: 
Gorr.Cob δ, Τ non habet baec Theophrastus, sed habuit ille 
euius copiis e Theophrasto maxime compilatis Athenaeus et 

jus (10,114) usi Sunt 8 σκιάλῃ ACE 10 σκιάλῃ ACE 
16 ὅσοφος non est Theophrastus, sed communis Alheunei 
et (16, 113) auctor 19 rov ϑρίον Mein coll. Theophr. 
CIS D ad Ὁ Α τοῦ καρποῦ CE sub folio Wa — S9. 

og ἐκ Wilam 31 τοῦτον Win 

un 
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λεια, συκοβασίλεια, κιρροκοιλάδια [καὶ ὑλάδια)], σαρκ- 
δλάφεια, καπύρια, πικρίδια, δρακόντια, λϑυκόφαια, 
μελανόφαια, κρήνεια, μυλαικά, ἀσκαλώνια. 

14. περὶ δὲ τῆς προσηγορίας τῶν σύκων λέγων 
Τρύφων ἐν δευτέρῳ φυτῶν ἱστορίας (fr. 119 V) "4v- 
δφοτέωνά φησιν ἐν Γεωργικῷ ἱστορεῖν Συκόα ἕνα 
τινὰ τῶν Τιτάνων διωκόμενον ὑπὸ Διὸς τὴν μητέρα 

b Γῆν ὑποδέξασϑαι καὶ ἀνεῖναι τὸ φυτὸν εἰς διατριβὴν 

C 

τῷ παιδί, ἀφ᾽ οὗ καὶ Συκέαν πόλιν εἶναι ἐν Κιλικίᾳ. 
Φερένικος δ᾽ ὃ ἐποποιός, Ηρακλεώτης δὲ γένος, ἀπὸ 
Συκῆς τῆς Ὀξύλου ϑυγατρὸς προσαγορευϑῆναι" Ὄξυ- 
λον γὰρ τὸν Ὀρεέου «“μαδρυάδι τῇ ἀδελφῇ μιγέντα 
uet ἄλλων γεννῆσαι Καρύαν, Βάλανον, Κράνειαν, 
Mogécv, 4iysgov, Πτελέαν, ἄμπελον, Συκῆν᾽ καὶ 
ταῦτας ᾿Δμαδρυάδας νύμφας καλεῖσθαι καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν 
πολλὰ τῶν δένδρων προσαγορεύεσϑαι. ὅϑεν καὶ τὸν 
ἹἹππώνακτα φάναι (fr. 84) 

συκῆν μέλαιναν ἀμπέλου κασιγνήτην. 
Σωσέβιος δ᾽ ὁ 4dxcov (FHG II 628) ἀποδεικνὺς evouua 

Διονύσου τὴν συκῆν διὰ τοῦτό φησι καὶ “ακεδαιμονίους 
Συκίτην Διόνυσον τιμᾶν. Νάξιοι δέ, ὡς ̓ ἀνδρίδσκος, 
ἔτι δ᾽ ̓ '4γλαοσϑένης ἱστοροῦσι (FHG IV 304), Μειλέίχιον 
καλεῖσϑαι τὸν Διόνυσον διὰ τὴν τοῦ συκένου καρποῦ 
παράδοσιν. διὸ καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ ϑεοῦ παρὰ τοῖς 
Ναξίοις τὸ μὲν τοῦ Βακχέως Ζηιονύδου καλουμένου 

ΟἋ dittographema del. Mein 2 καπύρια CE //amvow A 
(prima littera non fuit 4) 2. 8 λευκόφια, μελανόφια ACE: 
corr. Cas, reliqua integra reliqui ^ 5. 6 4vógortíova K: δω- 
ρίωνα ACE 6 Συκέα Steph. B. s. Zvxaí: ovxéav ACE 
6. 7 ἕνα τῶν St. B, fort. ἕνα ὄντα τῶν 12 ὁρίου ACE: corr. 
Mein δΔρυάδι Wilam — 13.14 κράνειον ὀρέαν ACE: corr. Mein 
14 Πτελέα» Mus: πεταλίαν ACE 18 ἀμπέλους À: corr. CE 

21 «:υκεατγρς (συκεατὶς cod) Hes.s.v | 22 ἀγασϑένης A: corr. Schw 

p 0 
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ϑίαρ᾽ ov γὰρ ἀπορρεῖ τὸ μῆλον ἀπὸ τοῦ μίσχου τῶν 
στρουϑιῶν᾽ τὰς ὃὲ ἠρινὰς ἢ Μακωνικὰς ἢ Σιδουντίας 

ἢ χνοωδίαρ. ἐγὼ δ᾽, ἄνδρες φίλοι, πάντων μάλιστα 
τεϑαύμακα τὰ (κατὰ τὴν Ῥώμην πιπρασκόμενα μῆλα 

ὅ τὰ Ματιανὰ καλούμενα, ἅπερ κομίξεσϑαι λέγεται ἀπό 
τινος κώμης ἰδρυμένης ἐπὶ τῶν πρὸς ᾿ἀκυληίᾳ MAxeav. 
τούτων δ᾽ οὐ πολὺ ἀπολείπεται τὰ ἐν Γάγγροις πόλει 
Παφλαγονικῇ. ὅτι δὲ καὶ τῶν μήλων εὑρετής ἐστι 
Διόνυσος μαρτυρεῖ Θεόκριτος ὁ Συρακόσιος οὑτωσί 

10 πῶρ λέγων (2,120) 
μᾶλα μὲν ἐν κόλποιδι 4Διιωνύδοιο φυλάσσων, 
κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος. 

Νεοπτόλεμος δ᾽ ὃ Παριανὸς ἐν τῇ 4ιονυσιάδι καὶ 
αὐτὸς ἱστορεῖ ὡς ὑπὸ Διονύσου εὑρεϑέντων τῶν μή- 

05 λων, καϑάπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρύων. ᾿ἐπειμηλὶς 
ὃς χαλεῖται, φησὶ Πάμφιλος, τῶν ἀπίων τι γένος. 
᾿Εσπερέδων δὲ μῆλα οὕτως καλεῖσθαί τινά φησι Τιμα- 
χέδας ἐν Ó' “είπνων. καὶ ἐν Δακεδαίμονι δὲ παρα- 
τίϑεσϑαι τοῖς ϑεοῖς φησι Πάμφιλος ταῦτα᾽ εὔοσμα 

80 02 cives καὶ ἄβρωτα, καλεῖσθαι δ᾽ ᾿Εσπερίδων μῆλα. 
᾿Αφιστοκράτης γοῦν ἐν Ó' Μακωνικῶν (FHGIV 832) 
“ἔτε δὲ μῆλα καὶ {μηλέας τὰς λεγομένας ἑσπερέδας.᾽ 

24, ΠΈΡΣΙΚΑ. Θεόφραστος ἐν δευτέρῳ περὶ φυ- 
τῶν ἱστορίας λέγων περὶ ὧν ὃ καρπὸς οὐ φανερός, 

3 γράφει καὶ τάδε" “ἐπεὶ τῶν γε μειξόνων φανερὰ πάν- 
τῶν ἡ ἀρχή, καϑάπερ ἀμυγδάλης, καρύου, βαλάνου, 

9 στρουϑίων ACE: corr. Schw 8 potius χνοώδεις 4 
κατὰ add. Cas 5 ματτιανὰ À βαττιανὰ O βατιανὰ E, cf. 
Plin. 15, 49 11 διονύσοιο φέρουσα A 17 μῆλα CE: μήλων 
A, cf. Hes. s. v 18 ἐν δ' εἰπὼν Α: corr. Dalec (ἐν δ΄ Δείπνου 
Schw) 22 μηλέας add. Mein 29 'EontQíóm»v Wilam 2424 
non habet Theophr 

d 
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εἴ τις καϑείρξαι χρυσὸν ἐν δόμοις πολλὸν 
καὶ σῦκα βαιὰ καὶ δύ᾽ ἢ τρεῖς ἀνθρώπους, 
γνοίη χ᾽ ὅσῳ τὰ σῦκα τοῦ χρυσοῦ κρέσσω.ἢ 

16. τοσαῦτα τοῦ Μάγνου συκολογήσαντος Ζάφνος 
ὁ ἑατρὸς ἔφη" ᾿Φυλότιμος ἐν y' περὶ τροφῆς 'τὰ ἁπαλά, 
φησί, σῦκα διαφορὰς μὲν ἔχει πλείους πρὸς ἄλληλα 
καὶ τοῖς γένεσι καὶ τοῖς χρόνοις ἐν οἷς ἕκαστα γίγνεται 
καὶ ταῖς δυνάμεσιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καϑόλου εἰπεῖν τά 
τε ὑγρὰ τὰ πεπεμμένα καὶ μάλιστα αὐτῶν διαλύεται 
ταχέως καὶ κατεργάξεται μᾶλλον τῆς ἄλλης ὀπώρας 
καὶ τὴν λοιπὴν τροφὴν οὐ κωλύει κατεργάξεσϑαι. 
δυνάμεις δ᾽ ἔχει τῶν ὑγρῶν κολλώδεις τε καὶ γλυκείας 

Ὁ ὑπονιτρώδεις τε, καὶ τὴν διαχώρησιν ἀϑρουστέραν καὶ 

e 

διακεχυμένην καὶ ϑάττω καὶ λίαν ἄλυπον παρασκευάζξει. 
χυλὸν δ᾽ ἁλυκὸν δριμύτητα ἔχοντα ἀναδίδωσι uso" 
ἁλῶν καταπινόμενα. διαλύεται μὲν οὖν ταχέως, διότι 
πολλῶν καὶ μεγάλων ὄγκων εἰσενεχϑέντων μετὰ μικρὸν 
χρόνον λαγαροὶ γινόμεϑα καϑ᾽ ὑπερβολήν. ἀδύνατον 
δ᾽ ἦν τοῦτο συμβαίνειν διαμενόντων καὶ μὴ ταχὺ δια- 

λυομένων τῶν σωμάτων. κατεργάξεται δὲ μᾶλλον τῆς 
ἄλλης οὐ μόνον ὅτι πολλαπλασίονα λαμβάνοντες αὐτὴν 
τῆς λοιπῆς ὀπώρας ἀλύπως διάγομεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν 
εἰωϑυῖαν τροφὴν ἴσην λαμβάνοντες τούτων προχειρι- 
σϑέντων οὐθὲν ἐνοχλούμεϑα. δῆλον οὖν ὡς εἰ κρα- 
τοῦμεν ἀμφοτέρων, ταῦτά v& πέττεται μᾶλλον καὶ τὴν 
λοιπὴν οὐ κωλύει κατεργάξεσϑαι τροφήν. τὰς δὲ Óv- 
νάμεις ἔχει τὰς λεγομένας᾽ τὴν μὲν κολλώδη τε καὶ 

1 πολὺν À: corr. Mus 9 fort. πάντα τὰ ὑγρὰ καὶ uc- 
λιστα αὐτῶν τὰ πεπεμμένα 16 ἐπιπινόμενος Α ἐπιπινόμενα 
CE: corr. Pursanus 18 γεινόμεϑι. αὶ 20 τῶν σωμάτων Α: 
σῶν σύχω» CE, fort. delendum 21 πολλαπλάσιον ACE: 

corr. K 
- 

οι 
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τὴν ἁλυκὴν ἐκ τοῦ xoAÀüv re καὶ ῥύπτειν τὰς χεῖρας, 

τὴν δὲ γλυκεῖαν ἐν τῷ στόματι γινομένην ὁρῶμεν. 
τὴν δὲ διαχώρησιν ἄνευ στρόφων τε καὶ ταραχῆς καὶ 
πλείω καὶ ϑάττω καὶ μαλακωτέραν ὅτι παρασκευάξει. 

5 λόγου προσδεῖν οὐθὲν νομίζομεν. ἀλλοιοῦται δ᾽ οὐ 
λίαν, οὐ διὰ τὸ δύσπεπτον αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὅτι καταπένο- 
μέν τε ταχέως οὐ λεάναντες καὶ τὴν διέξοδον διότι 

ταχεῖαν ποιεῖται. χυμὸν δ᾽ ἁλυκὸν ἀναδίδωσι, διότι 
τὸ μὲν νιτρῶδες ἀπεδείχϑη τὰ σῦκα ἔχοντα, ἁλυχώ- 

10 τερον δὲ ποιήσει ἢ δριμύν, ἐκ τῶν ἐπιπινομένων. οἵ 
μὲν γὰρ ἅλες τὸν ἁλυκόν, τὸ δ᾽ ὄξος καὶ τὸ ϑύμον 
τὸν ὁριμὺν αὔξει χυμόν. 

11. Ἡρακλείδης δ᾽ ὁ Ταραντῖνος ἐν τῷ Συμποσίῳ 
ξητεῖ πότερον ἐπιλαμβάνειν δεῖ μετὰ τὴν τῶν σύκων 

15 προσφορὰν ϑερμὸν ὕδωρ ἢ ψυχρόν. καὶ τοὺς μὲν 
λέγοντας ϑερμὸν δεῖν ἐπιλαμβάνειν προορῶντας τὸ 
τοιοῦτο παρακελεύεσθαι, διότι καὶ τὰς χεῖρας ταχέως 
τὸ ϑερμὸν ῥύπτει᾽ διὸ πιϑανὸν εἶναι καὶ ἐν κοιλίᾳ 

συντόμως αὐτὰ τῷ ϑερμῷ διαλύεσθαι. καὶ ἐπὶ τῶν 

20 ἐχτὸς δὲ (rv) σύχων τὸ ϑερμὸν διαλύει τὴν συνέχειαν 

αὐτῶν καὶ εἰς λεπτομερεῖς τόμους ἄγει, τὸ δὲ ψυχρὸν 
συνίστησιν. oí δὲ ψυχρὸν λέγοντες προσφέρεσϑαι “ἡ 
τοῦ ψυχροῦ, φασί, πύματος λῆψις τὰ ἐπὶ τοῦ στομάχου 
καϑήμενα τῷ βάρει: καταφέρει" τὰ γὰρ σῦκα οὐκ ἀστείως 

25 ἐδιαείθησι, τὸν στόμαχον, καυσώδη καὶ ἀτονώτερον 
αὐτὸν ποιοῦντα" διόπερ τινὲς καὶ τὸν ἄκρατον συνεχῶς 
προσφέρονται. μετὰ δὲ ταῦτα ἑτοίμως καὶ τὰ ἐν τῇ 

4 θᾶττον ACE: cor.Di 9, 10 h.e, utrum eiim 

[3 

- 
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80 κοιλέᾳ προωϑεῖ. δεῖ δὲ πλέονι καὶ ἀϑρουστέρῳ χρῆ- 
σθαι τῷ πόματι μετὰ τὴν τῶν σύκων προσφορὰν ἕνεκα 
τοῦ μὴ ὑπομένειν αὐτὰ dv κοιλίᾳ, φέρεσθαι δὲ eig τὰ 
κάτω μέρη τῶν ἐντέρων. 

18. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι μὴ δεῖ σῦκα προσφέρεσθαι 
μεσημβρίας" νοσώδη γὰρ εἶναι τότε, ὡς καὶ Φερε- 
κράτης ἐν Κραπατάλλοις εἴρηκεν (11607 Κ). ᾿ρφιστο- 
φάνης δ᾽ ἐν Προαγῶνι (I 511 E) 

κάμνοντα δ᾽ αὐτὸν τοῦ θέρους ἰδοόν ποτε 
ἔτρωγ᾽, ἵνα κάμνοι, σῦκα τῆς μεσημβρίας. 

καὶ Εὔβουλος ἐν Σῳφιγγοκαρέωνι (II 311 K) 
b νη τὸν 4, ἠσϑένουν γάρ, ὦ βέλτιστε σύ, 

φαγοῦσα πρῴην σῦκα τῆς μεσημβρίας. 
Νικοφῶν δ᾽ ἐν Σειρῆσιεν (1 111 K) 

ἐὰν δέ γ᾽ ἡμῶν σῦκά τις μεσημβρίας 
τραγὼν καϑεύδῃ χλωρά, πυρετὸς εὐθέως 
ἥκει τρέχων οὐκ ἄξιος τριωβόλου" 
κἂθ᾽ οὗτος ἐπιπεσὼν ἐμεῖν ποιεῖ χολήν. 

19. Ζ“έφιλος δ᾽ ὁ. Σίφνιός φησι τῶν σύκων εἶναι 
τὰ μὲν ἁπαλὰ ὀλιγότροφα καὶ κακόχυλα, εὐέκκριτα δὲ 

c καὶ ἐπιπολαστικὰ εὐοικονομητότερά τε τῶν ξηρῶν. τὰ 
δὲ πρὸς τῷ χειμῶνι γινόμενα βίᾳ πεπαινόμενα χείρονα 
τυγχάνει' τὰ δ᾽ ἐν τῇ ἀκμῇ τῶν ὡρῶν κρείττονα ὡς 
ἂν κατὰ φύσιν πεπαινόμενα. τὰ δὲ πολὺν ὀπὸν ἔχοντα, 
καὶ τὰ σπάνυδρα δ᾽ δὐστομώτερα μέν, βαρύτερα δέ. 
τὰ δὲ Τραλλιανὰ ἀναλογεῖ τοῖς Ῥοδίοις, τὰ δὲ Χῖα 
καὶ τἄλλα πάντα τούτων εἶναι κακοχυλότερα' Μνη- 
σίϑεος δ᾽ ὁ AOqvatog ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν φησιν" 

6 φησιν Α: corr. CE 14 σίρησι Α 16 τρώγων AE 
zgeyor C: corr, Mein 22 χείρω CE 25 εὐστομαχώτερα 
ACE: corr. K 26 dvaloysiv Were 

σι 
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ὅσα δὲ ὠμὰ προσφέρεται τῶν τοιούτων, οἷον ἄπιοι 
καὶ σῦχα καὶ μῆλα “ελφικὰ καὶ τὰ τοιαῦτα, δεῖ παρα- ἃ 
φυλάττειν τὸν καιρὸν ἐν ᾧ τοὺς χυλοὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς 
μήτε ἀπέπτους μήτε σαπροὺς μήτε κατεξηραμμένους λίαν 

5 ὑπὸ τῆς ὥρας ἕξει’ Δημήτριος δ᾽ ὁ Σκήψιος ἐν τῷ ιε΄ 
τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου (fr. 9 Gaede) εὐφώνους φησὶ γίνε- 
σϑαι τοὺς μὴ σύκων ἐσθίοντας. Ηγησιάνακτα γοῦν τὸν 
᾿Αλεξανδρέα τὸν τὰς ἱστορίας γράψαντα κατ᾽ ἀρχὰς ὄντα 
πένητα καὶ τραγῳδόν φησι γενέσϑαι καὶ ὑποκριτικὸν 

10 καὶ εὔηχον, ὀχτωκαίδεκα ἔτη σύκων μὴ γευσάμενον. 
καὶ παροιμίας δὲ οἶδα περὶ σύκων λεγομένας τοιάσδε" 

σῦχον μετ᾽ ἰχϑύν» ὕσπρεον μετὰ κρέα. 
σῦκα φίλ᾽ ὀρνίθεσσι, φυτεύειν δ᾽ οὐκ ἐθέλουσι. 

20. MHAA. ταῦτα Μνησίϑεος ὁ ᾿Αθηναῖος ἐν τῷ 
15 περὶ ἐδεστῶν μῆλα “Ζελφικὰ καλεῖ (cf. litt. cd). “έφιλος 

δέ φησι τῶν μήλων τὰ χλωρὰ καὶ μηδέπω πέπονα 
χαχόχυλα εἶναι καὶ καχοστόμαχα ἐπιπολαστικά τε καὶ 
χολῆς γεννητικὰ νοσοποιά τε καὶ φρίκης παραίτια. τῶν 
δὲ πεπόνων εὐχυλότερα μὲν εἶναι τὰ γλυκέα καὶ εὐεκ- 

30 χριτώτερα διὰ τὸ στῦψιν μὴ ἔχειν, κακοχυλότερα δὲ f 
εἶναι τὰ ὀξέα καὶ στατικώτερα. τὰ δὲ τῆς γλυκύτητος 
ὑφειμένα, προσλαμβάνοντα δ᾽ εὐστομεῖν διὰ τὴν 
ποσὴν στῦψιν εὐστομαχώτερα. εἶναι δὲ αὐτῶν τὰ μὲν 
ϑερινὰ κακοχυλότερα, τὰ δὲ φϑινοπωρινὰ εὐχυλότερα. 

35 τὰ δὲ καλούμενα ὀρβικλᾶτα μετὰ στύψεως ἡδείας ἔχοντα 
xul γλυκύτητα εὐστόμαχα εἶναι. τὰ δὲ σητάνια λεγό- 81 

3.8 ἐἰβετείν ἐσ Βν: ψνλάνρεύρ αν. γ'αἰ ψαϊυοβουύψος: 
EEUU nop mufiot ^ 3 ὁποκοιτὴν CE — 10 feq 
Dr Mis: Hd» 

o 

A: com. CE 51 5η4 non intellego fort. προσϊαμβανόμενα, ΟΣ 
: eorr. φ᾿ hoc Ὃς 
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,κυδώνια, φαύλια, στρουϑία. Φυλότιμος δ᾽ ἐν y 
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μενα, προσέτι δὲ {τὰν πλατάνια εὔχυλα μὲν καὶ εὐέχ- 
κριτα, οὐκ εὐστόμαχα δέ. τὰ δὲ Μορδιανὰ καλούμενα 
γίνεται μὲν κάλλιστα ἐν ᾿“πολλωνίᾳ τῇ Μορδίῳ λεγο- 
μένῃ, ἀναλογεῖ δὲ τοῖς ὀρβικλάτοις. τὰ δὲ κυδώνια, ὧν 
ἔνια καὶ στρουϑία λέγεται, κοινῶς ἁπάντων ἐστὶ τῶν ὁ 
μήλων εὐστομαχώτατα καὶ μάλιστα τὰ πέπονα. Γλαυ- 

κίδης δέ φησιν ἄριστα τῶν ἀκροδρύων εἶναι μῆλα 
[4 

καὶ ι΄ περὶ τροφῆς 'τὰ μῆλα, φησί, τὰ μὲν ἐαρινὰ 
δυσπεπτότερα πολὺ τῶν ἀπίων καὶ τὰ ὠμὰ τῶν ὠμῶν 10 
καὶ τὰ πέπονα τῶν πεπόνων. τὰς δὲ δυνάμεις ἔχει 
τῶν ὑγρῶν τὰ μὲν ὀξέα καὶ μήπω πέπονα στρυφνο- 
τέρας καὶ ποσῶς ὀξείας χυμόν τε ἀναδίδωσιν εἰς τὸ 

σῶμα τὸν καλούμενον ξυστικόν. καϑόλου τε τὰ μῆλα 
τῶν ἀπίων δυσπεπτότερα εἶναι, διότι τὰ μὲν ἐλάττω 
φαγόντες ἧττον, τὰς δὲ πλείους προσαράμενοι μᾶλλον 
πέττομεν. ξυστικὸς δὲ γίνεται χυμὸς ἐξ αὐτῶν ὃ λεγό- 

μενος ὑπὸ Πραξαγόρου ζὑαλώδης», διότι τὰ μὴ 
κατεργαξόμενα παχυτέρους ἕξει τοὺς χυμούς" ἀπεδείχϑη 

δὲ καϑόλου τὰ μῆλα δυσκατεργαστότερα [ve] τῶν ἀπίων, 
καὶ ὅτι τὰ στρυφνὰ μᾶλλον ἔτι παχυτέρους παρασκευά- 
ξειν εἴωϑεν αὐτούς. τὰ δὲ χειμερινὰ τῶν μήλων τὰ 
μὲν κυδώνια στρυφνοτέρους, τὰ δὲ στρουϑία τοὺς 

χυμοὺς ἐλάττους ἀναδίδωσι καὶ στρυφνοτέρους ἧττον 
πέττεσϑαί τε μᾶλλον δύναται. 

Νίκανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς τὰ κυδώνια μῆλα 
στρουϑία φησὶ καλεῖσϑαι ἀγνοῶν. Γλαυκίδης γὰρ 

1 τὰ add.K 4 ἀναλογεῖται τοῖς À: corr.Cas ὀρβικάτοις 
Α: corr.c 6 evoto βαχώτερα ACE: corr. K 18 ποσῶς CE: 
πόσεως À 14 fort.ó 17 σέπτομεν À: corr. CE 18 ὑαλώ- 
δης add.Coraes 920 ze del. Mus, ὄντα K coll.p.79d 28 xvóe- 
ze passim 28 οἱ 2" στρουϑεῖα À 96 μῆλα Schw: vro co À 

to 
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—— λέγων τῶν ἀκροδρύων εἶναι μῆλα κυ: 
| δώνια, φαύλια, στρουϑία. 31. κυδωνίων δὲ μήλων 

μνημονεύει Στησίχορος ἐν Ἑλένῃ οὕτως (ἔν. 59 Β“᾽ 
es “μὲν κυδώνια μᾶλα ποτερρίπτουν ποτὶ δί- 

$^ «ov ἄνακτι, 
| VN δὲ μύρσινα φύλλα 
| καὶ ῥοδίνους στεφάνους ἴων τε κορωνίδας οὔλας. 

καὶ ̓ Ἰλκμάν (143. ἔτι δὲ Κάνϑαρος ἐν Τηρεῖ 
(I 765 K)* 

a0 vócovíou μήλοισιν εἰς τὰ τιτϑία. 
καὶ Φιλήμων δ᾽ ἐν ᾿Δγροίκῳ (I 418 K) τὰ κυδώνια 
μῆλα στρουϑία καλεῖ. Φύλαρχος δ᾽ ἐν τῇ & τῶν 
ἱστοριῶν (FHG 1336) τὰ κυδώνιά φησι μῆλα τῇ εὐωδίᾳ 
καὶ τὰς τῶν ϑανασίμων φαρμάκων δυνάμεις ἀπαμ- 

a5 βλύνειν. τὸ γοῦν Φαριακὸν φάρμακον ἐμβληϑέν, 
φησίν, εἰς ῥίσκον ἔτι ὀδωδότα ἀπὸ τῆς τῶν μήλων 
τούτων συνθέσεως ἐξίτηλον γενέσϑαι μὴ τηρῆσαν τὴν 
ἰδίαν δύναμιν. κερασϑὲν γοῦν καὶ δοϑὲν πιεῖν roig 
εἰς τοῦτο ἐνεδρευϑεῖσιν ἀπαϑεῖς αὐτοὺς διατηρῆσαι. 

30 ἐπιγνωσθῆναι δὲ τοῦτο ὕστερον ἐξ ἀνακρίσεως τοῦ τὸ 
φάρμακον πωλήσαντος καὶ, ἐπιγνόντος τὸ γενόμενον 
ἐκ τῆς τῶν μήλων συνθέσεως. 32. Ἕρμων δ᾽ ἐν 
Κρητικαῖς Γλώσσαις κοδύμαλα καλεῖσϑαί φησι τὰ κυ- 
'δώνια μῆλα. Πολέμων δ᾽ ἐν ε' τῶν πρὸς Τίμαιον 

35 (f. 48 Pr) ἄνθους γένος τὸ κοδύμαλον εἶναί τινας 
ἱστορεῖν. ᾿Δλκμὰν δὲ τὸ στρουϑίον μῆλον, ὅταν 

3 στρουϑεῖα α' 4 μάλα A, sed d im ras, fort. μῆλα 
Bgk 6 μύρσεινα À — 7 δβαδίνου À: com. CE 

10 xv 5a de τὰ τιτθίῳ Mein ^ 15 φάριον AE 
Φαρικὸν alü — X τὸ] γενόμενον 92 1. 6; "Eoudwoi 
38 Mofes. Ly paran ar εἰ Hes. & v 95 «odiuci- 

^ 
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λέγῃ (fr. 90)" 'μεῖον ἢ κοδύμαλον. ᾿“πολλόδωρος à 
καὶ Σωσέβιος τὸ κυδώνιον μῆλον ἀκούουσιν. ὅτι δὲ 
διαφέρει τὸ κυδώνιον μῆλον τοῦ στρουϑίέον σαφῶς 

85 εἴρηχε Θεόφραστος ἐν β΄ τῆς ἱστορίας (2, δ). 

διάφορα δὲ μῆλα γίνεται ἐν Σιδοῦντι, κώμη δ᾽ ὁ 
ἐστὶν αὕτη Κορίνϑου, ὡς Εὐφορέων 19 ̓ Αρχύτας ἐν 
Γεράνῳ φησίν (p.44 M) 

ὥριον οἷά τε μῆλον, 0 t ἀργιλώδεσιν ὄχϑαις 
πορφύρεον ἐλαχείῃ ἐνιτρέφεται Σιδόεντι. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ Νίκανδρος ἐν “Ἐκδροιου- ἢ |: 
μένοις οὕτως (fr. 50 Schn) 

αὐτίχ᾽ ὅ y ἢ Σιδόεντος ἠὲ Πλείστου ἀπὸ κήπων 
μῆλα ταμὼν χνοάοντα τύπους ἐνεμάσσετο Κάδμου. 

b ὅτι δ᾽ ἡ Σιδοῦς τῆς Κορίνϑου ἐστὶ κώμη Ῥιανὸς 
εἴρηκεν ἐν α΄ ἩΗρακλείας (p. 118 Μ) καὶ ᾿4πολλόδωρος 1 
ὁ ̓ Αϑηναῖος ἐν ε΄ περὶ νεῶν καταλόγου. ᾿Δντίγονος 

δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν ᾿Αντιπάτρῳ φησίν (p. 170 Wil* 
ἦχι μοι ὡραίων πολὺ φίλτερος ἡ δ᾽ ἀριμήλων 
πορφυρέων, ᾿Εφύρῃ τά τ᾽ ἀέξεται ἠνεμοέσσῃ. 

28. φαυλίων δὲ μήλων μνημονεύει Τηλεκλείδης 20 

ἐν ᾿ἀμφικτύοσιν οὕτως (1211 K) 
ὦ τὰ μὲν κομψοί, τὰ δὲ φαυλότεροι 
φαυλίων μήλων. 

e xol Θεόπομπος ἐν Θησεῖ (1788 Κ). ᾿“νδροτέων δ᾽ ἐν 
τῷ Γεωργικῷ “τὰς δὲ μηλέας, φησί, φαυλίας καὶ στρου- 25 

1 κωδύμαλλον À 8 ὁ δ᾽ À: corr. Mein — 9 fort. ᾿Εφυρείῃ 
13 νεμέσσατο A: corr. Di, ἐνεμάξατο Mein T ἹῬιανὸς Cas: 
ἀρειανὸς Α 15 καὶ Mus: ὁ A, legebatur καὶ ó 18. conieci 
ὡραίων πολὺ φίλτερον εἴαρι (hoc Dobr) μῆλον πορφύρεον, Ἐφύρῃ 
τό τ᾽, nàm verna sunt Siduntia mala 26 μηλίας À: corr. 
Schw, qui praeterea τὰς μὲν μηλέας, sed τὰς uiv φϑινοπωρι- 
»àg dictum oportuisse monuit Wilam - 
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fag! οὐ γὰρ ἀπορρεῖ τὸ μῆλον ἀπὸ τοῦ μίσχου τῶν 
στρουϑιῶν᾽ τὰς δὲ ἠρινὰς ἢ Δακωνικὰς ἢ Σιδουντίας 
ἢ χνοωδίας ἐγὼ δ᾽, ἄνδρες φίλοι, πάντων μάλιστα 
τεθαύμακα τὰ (κατὰ τὴν Ρώμην πιπρασκόμενα μῆλα 

5 τὰ Ματιανὰ καλούμενα, ἅπερ κομίξεσϑαι λέγεται ἀπό 
τινος κώμης ἰδρυμένης ἐπὶ τῶν πρὸς ᾿“κυληίᾳ "Ἄλπεων. 
τούτων δ᾽ οὐ πολὺ ἀπολείπεται τὰ ἐν Γάγγροις πόλει 
“Παφλαγονικῇ. ὅτι δὲ καὶ τῶν μήλων εὑρετής ἐστι ἃ 
“Διόνυσος μαρτυρεῖ Θεόκριτος ὁ Συρακόσιος οὑτωσί 

10 πῶς λέγων (2,120) 
μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι “ιωνύσοιο φυλάσσων, 
κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος, 

Νεοπτόλεμος δ᾽ ὃ Παριανὸς ἐν τῇ «“ιονυσιάδι καὶ 
αὐτὸς ἱστορεῖ ὡς ὑπὸ Διονύσου εὑρεϑέντων τῶν μή- 

15 λῶν, καϑάπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρύων. "imus 
ὃὲ καλεῖται, φησὶ Πάμφιλος, τῶν ἀπίων τι γένος. 
Ἑσπερίδων δὲ μῆλα οὕτως καλεῖσϑαί τινά φησι Τιμα- 
χίδας ἐν δ' Ζείπνων. καὶ ἐν ἀακεδαίμονι δὲ παρα- 
τέϑεσθαι τοῖς ϑεοῖς φησι Πάμφιλος ταῦτα" εὔοσμα 

20 ài εἶναι καὶ ἄβρωτα, καλεῖσϑαι δ᾽ 'Εσπερίδων μῆλα. 
᾿Δἀφιστοκράτης γοῦν ἐν δ' “ακωνικῶν (FHG IV 332) 
“ἔτι δὲ μῆλα καὶ (μηλέας) τὰς λεγομένας ἑσπερέδας." 

34. περσικα. Θεόφραστος ἐν δευτέρῳ περὶ φυ- 
τῶν ἱστορίας λέγων περὶ ὧν ὁ καρπὸς οὐ φανερός. 

35 γράφει καὶ τάδε" "ἐπεὶ τῶν γε μειξόνων φανερὰ πάν- 
τῶν ἡ ἀρχή. καϑάπερ ἀμυγδάλης, καρύου, βαλάνου, 

. 

2 στρουϑίων E corr. Schw Vius χνοώδεις 4 
, Cas 5 ματτιανὰ A. Terris C δι ἰατιανὰ E, cf. 

Plin.15,49 11 διονύσοιο φέρουσα À — 17 no CE: μήλων 
A, cf. Hess v 18 ἐν à εἰπὼν A: corr. Dalec (ἐν δ΄ Ae(tvov 
Schw) 922 μηλέας add. Mein 22 ᾿Ἑσπερίδων Wilam — 94 
non habet Theophr 
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f τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα πλὴν τοῦ Περσικοῦ, τούτου 
δ᾽ ἥκιστα" καὶ πάλιν ῥόας, ἀπίου. μηλέας. Δίφιλος 
δ᾽ ὁ Σίφνιος ἐν τῷ περὶ τῶν προσφερομένων τοῖς 
νοσοῦσι καὶ τοῖς ὑγιαίνουσίν φησι" 'τὰ δὲ Περσικὰ 
λεγόμενα μῆλα, ὑπό τινων δὲ Περσικὰ κοκκύμηλα, ὁ 
μέσως ἐστὶν εὔχυλα, ϑρεπτικώτερα δὲ τῶν μήλων. 
Φυλότιμος δ᾽ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ τροφῆς τὸ Περσικόν 
φησι λιπαρώτερον καὶ κεγχρῶδες εἶναι, χαυνότερον 

88 δ᾽ ὑπάρχειν καὶ πιεξόμενον πλεῖστον ἔλαιον ἀνιέναι. 
᾿ἀριστοφάνης δ᾽ ὁ γραμματικὸς ἐν Μακωνικαῖς Γλώσ- 1 
δαις (p. 188 N) τὰ κοκκύμηλά φησι τοὺς Μ“άκωνας καλεῖν 
ὀξύμαλα Περσικά, ἅ τινες ἄδρυα. 

᾿ 25. KITPION. περὶ τούτου πολλὴ ξήτησις ἐνέπεσε 
τοῖς δειπνοσοφισταῖς. εἶ τίς ἐστιν αὐτοῦ μνήμη παρὰ 
τοῖς παλαιοῖς. Μυρτίλος μὲν γὰρ ἔφασκεν, ὥσπερ 1 
εἰς αἷγας ἡμᾶς ἀγρίας ἀποπέμπων τοὺς ξητοῦντας, 

Ἡγήσανδρον τὸν Ζελφὸν ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν av- 
τοῦ μνημονεύειν, τῆς (δὲν λέξεως τὰ νῦν οὐ μεμνῆ- 
σϑαι. πρὸς ὃν ἀντιλέγων ὃ Πλούταρχος ᾿ἀλλὰ μὴν 

b ἔγωγε, φησί, διορίξομαι μηδ᾽ ὅλως τὸν ἩἩγήσανδροι' 2 
τοῦτο εἰρηκέναι, δι᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐξαναγνοὺς αὐτοῦ πάντα 
τὰ ὑπομνήματα, ἐπεὶ καὶ ἄλλος τις τῶν ἑταίρων τοῦτ᾽ 
ἔχειν οὕτω διεβεβαιοῦτο, ὁρμώμενος ἔκ τινῶν σχολι- 
κῶν ὑπομνημάτων ἀνδρὸς οὐκ ἀδόξου" ὥστε ὥρα δοι, 
φίλε Μυρτίλε, ἄλλον ξητεῖν μάρτυρα. Αἰμιλιανὸς 
δὲ ἔλεγεν Ἰόβαν τὸν Μαυρουσίων βασιλέα, ἄνδρα πο- 

λυμαϑέστατον, ἐν τοῖς περὶ Διβύης συγγράμμασι (F HG 
ΠῚ 412) μνημονεύοντα τοῦ κιτρίου καλεῖσθαι φάσκειν 

t2 

2 μηλέας Schneid: ϑηλείας A — 4 φησὶ τάδε À: corr. Schw 
9 πιεξούμενον ACE: corr. Mus 19 τινὲς i. e. Siculi, cf. 

Hes, 8, y 18 δὲ add. Schw 90 διισχυρίξζομαι Valcken 
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αὐτὸ παρὰ τοῖς Λίβυσι μῆλον ᾿Εσπερικόν, dg! ὧν καὶ c 
ἯΗρακλέα κομίσαι εἰς τὴν Ἑλλάδα τὰ χρύσεα διὰ τὴν ἰδέαν 
λεγόμενα μῆλα. τὰ δὲ τῶν Ἑσπερίδων λεγόμενα μῆλα 
ὅτι ἐς τοὺς Διὸς καὶ Ἥρας λεγομένους γάμους ἀνῆχεν 

5 ἡ γῆ ̓ἀσκληπιάδης εἴρηκεν ἐν ἑξηκοστῷ Αἰγυπτιακῶν 
(FHG III 306). πρὸς τούτους ἀποβλέψας ὃ “ημόκριτος 

ἔφη" “εἰ μέν τι τούτων ᾿Ιόβας ἱστορεῖ, χαιρέτω Λιβυ- 
καῖσι βίβλοις ἔτι τε ταῖς ᾿ἄννωνος πλώναις. ἐγὼ δὲ 

' τὸ μὲν ὄνομα οὔ φημι κεῖσϑαι [τοῦ κιτρίου] παρὰ τοῖς 
10 παλαιοῖς τοῦτο, τὸ δὲ πρᾶγμα ὑπὸ τοῦ Ἐρεσίου Θεο- 

φράστου οὕτως λεγόμενον ἐν τῇ περὶ φυτῶν ἵστορίᾳ ἃ 
ἀναγκάξει με ἐπὶ τῶν κιτρίων ἀκούειν τὰ σημαινόμενα. 
26. φησὶ γὰρ ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς περὶ 
φυτῶν ἱστορίας οὕτως (4 3)" “ἡ δὲ Μηδία χώρα καὶ ἡ 

16 Περσὶς ἄλλα τε ἔχει πλείω καὶ τὸ μῆλον τὸ Περσικὸν 
ἢ Μηδικὸν καλούμενον. ἔχει δὲ τὸ δένδρον τοῦτο 
φύλλον μὲν ὅμοιον καὶ σχεδὸν ἴσον τῷ τῆς [δάφνης 
ἀνδράχλης καὶ καρύας, ἀκάνϑας δ᾽ οἵας ἄπιος ἢ ὀξυά- 
κανϑος; λείας δὲ καὶ ὀξείας σφόδρα καὶ ἰσχυράς. τὸ 

80 δὲ μῆλον οὐκ ἐσθίεται μέν, εὔοσμον δὲ πάνυ καὶ αὐτὸ 
καὶ τὰ φύλλα τοῦ δένδρου" κἂν εἰς ἱμάτια τεϑῇ τὸ 
μῆλον, ἄκοπα διατηρεῖ. χρήσιμον δὲ ἐπειδὰν καὶ τύχῃ 
τις πεπωκὼς ϑανάσιμον φάρμακον (δοϑὲν γὰρ ἐν οἴνῳ 
διακόπτει τὴν κοιλίαν καὶ ἐξάγει τὸ φάρμακον) καὶ 

35 πρὸς στόματος εὐωδίαν" ἐὰν γάρ τις ἑψήσῃ ἐν ξωμῷ 
ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ τὸ εἴσω τοῦ μήλου ἐχπιέσῃ τε εἰς τὸ 
στόμα καὶ καταρροφήσῃ, ποιεῖ τὴν ὀσμὴν ἡδεῖαν. 
σπείρεται δὲ τοῦ ἦρος εἰς πρασιὰς ἐξαιρεϑὲν τὸ - 

4 fort τελουμένους — 5 fort. iv ἑβδόμῳ (i pro.b)) 
wersus latere vidit Cas — 9 glossam del. K [11 Mehl ἧς 
15 τε CE: om. A 17 dittographems om Theoyts — 3 wh 
καρίΐαρ om. Theophr 94, 35 καὶ πρὸ M j 

. 

ATHENABUS L. M 
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διειργασμένας ἐπιμελῶς" εἶτ᾽ ἄρδεται διὰ τετάρτης ἢ 

f πέμπτης ἡμέρας. Orkv δὲ ἁδρὸν 7, διαφυτεύεται πάλιν 

84 

τοῦ ἔαρος εἰς χωρίον μαλακὸν καὶ ἔφυδρον καὶ οὐ 
λίαν λεπτόν. φέρει δὲ τὰ μῆλα πᾶσαν ὥραν᾽ τὰ μὲν 
γὰρ ἀφήρηται, τὰ δ᾽ ἀνϑεῖ, τὰ δ᾽ ἐκπέττει. τῶν δ᾽ ἀν- 5 
ϑῶν ὅσα ἔχει καϑάπερ ἠλακάτην ἐκ μέσου τινὰ ἐξέ. 
χουσαν, ταῦτά ἐστι yOviua* ὅσα δὲ μή, ἄγονα. κἀν 
τῷ πρώτῳ δὲ τῆς αὐτῆς πραγματείας (18, 4) τὰ περὶ 
τῆς ἠλακάτης καὶ τῶν γονίμων εἴρηκεν. ἐκ τούτων 
ἐγὼ κινούμενος, ὦ ἕταῖροι, ὧν φησιν ὁ Θεόφραστος 
περὶ χρόας, περὶ ὀδμῆς, περὶ φύλλων τὸ κιτρίον [εἶναι] 
λέγεσϑαι πεπίστευχα, καὶ μηδεὶς ὑμῶν ϑαυμαξέτω εἴ 
φησιν μὴ ἐσθίεσθαι αὐτό, ὁπότε ys καὶ μέχρι τῶν 
κατὰ τοὺς πάππους ἡμῶν χρόνων οὐδεὶς ἤσϑιεν, ἀλλ᾽ 
ὥς τι μέγα κειμήλιον ἀπετίϑεντο ἐν ταῖς κιβωτοῖς 
μετὰ τῶν ἱματίων. 21. ὅτι δ᾽ ὄντως ἐκ τῆς ἄνω χώρας 
ἐκείνης κατέβη εἰς τοὺς "Ἕλληνας τὸ φυτὸν τοῦτο, ἔστιν 

εὑρεῖν λεγόμενον καὶ παρὰ τοῖς τῆς κωμῳδίας ποιη- 
ταῖς, οὗ καὶ περὶ μεγέϑους αὐτῶν τι λέγοντες τῶν 
κιτρίων μνημονεύειν φαίνονται. ᾿ἀντιφάνης μὲν ἐν 
Βοιωτέῳ (II 86 K) 

καὶ περὶ μὲν ὄψου γ᾽ ἠλίϑιον τὸ καὶ λέγειν 
ὥσπερ πρὸς ἀπλήστους. ἀλλὰ ταυτὶ λάμβανε, 
παρϑένε, τὰ μῆλα. B. καλά γε. 4. καλὰ δῆτ᾽, 

| ὦ ϑεοί: 

νεωστὶ γὰρ τὸ σπέρμα τοῦτ᾽ ἀφιγμένον 
5 εἰς τὰς ᾿ϑήνας ἐστὶ παρὰ τοῦ βασιλέως. 

1 διειργασμένον α ὅ ἐκπέπτει A: corr. CE. 6.7 τινὰ 
ἔχουσαν À, ἀνέχουσαν CE 11 εἶναι om. CE 14 χρόνους 
A: corr. CE 15 εἴσϑιεν À: corr. CE 22 ὄψου ἠλιϑοντο 
x«4 A: corr. Mus 

2l 
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B. παρ᾽ Ἑσπερίδων ὥμην γε, νὴ τὴν Φωσφόρον, 
φησὶν τὰ χρυσᾶ μῆλα ταῦτ᾽ εἶναι" τρία 
μόνον ἐστίν. Α. ὀλίγον τὸ καλόν ἐστι πανταχοῦ 
καὶ τίμιον. 

δ᾽ Ἔριφος δ᾽ ἐν Μελιβοίᾳ αὐτὰ ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα προ- 
ϑεὶς ὡς ἴδια [τὰ τοῦ ᾿Αντιφάνους) ἐπιφέρει (II 429 Κ)" 

BB. παρ᾽ Ἑσπερίδων ὥμην γε, νὴ τὴν "Agreuuv, 
φησὶν τὰ χρυσᾶ μῆλα ταῦτ᾽ εἶναι; τρία e 
μόνον ἐστίν. A. ὀλίγον τὸ καλόν ἐστι πανταχοῦ 

τὸ καὶ τίμιον. Β. τούτων μὲν ὀβολόν, εἰ πολύ, 
5 τίθημι" λογιοῦμαι γάρ. A4. αὗται δὲ ῥόαι. 
B. ὡς εὐγενεῖς. 4. τὴν γὰρ ̓ ἀφροδίτην ἐν Κύπρῳ 
δένδρον φυτεῦσαι τοῦτό φασιν ἕν μόνον. 
B. βερβεαι πολυτίμητε᾽ κἄτα τρεῖς μόνας 

15 καὶ τάσδ᾽ ἐχόμισας; 4. οὐ γὰρ εἶχον πλείονας. 
98. τούτοις εἴ τις ἀντιλέγειν ἔχει ὅτι μὴ τὸ νῦν κιτρίον 
λεγόμενον σημαίνεται, σαφέστερα μαρτύρια παρατι- 
ϑέσθω" καίτοι καὶ Φαινίου τοῦ Ἐρεσίου ἔννοιαν ἡμῖν ἃ 
διδόντος μήποτε ἀπὸ τῆς κέδρου τὸ κεδρίον ὠνόμα- 

20 σται. καὶ γὰρ τὴν κέδρον φησὶν ἐν πέμπτῳ περὶ φυτῶν 
(FHG Π 300) ἀκάνϑας ἔχειν περὶ τὰ φύλλα. ὅτι δὲ τὸ 
αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τὸ κιτρίον ἐστὶ παντὶ δῆλον. 

| ὅτε δὲ καὶ προλαμβανόμενον τὸ κιτρίον πάσης τρο- 
φῆς ξηρᾶς τε καὶ ὑγρᾶς ἀντιφάρμακόν ἐστι παντὸς 

25 δηλητηρίου εὖ οἶδα, μαϑὼν παρὰ πολίτου ἐμοῦ πιστευ- 
ϑέντος τὴν τῆς Αἰγύπτου ἀρχήν. οὗτος κατεδίκασέ 

ERR ap ius e man iiy sai. iR 
Do εἶναι A: com Mus ἃ den τὸ καϊὸν A: com. Mus ὃ glos- 

sam del. Κα 1. 8 vide ad v. 1. 9 11. 12 δόαι γ᾽ ὡς À. 
ς (y i.e. roig), fort. αὗται δ᾽ αἵ ὅϑαν — eorr. 

34 Jatet deae deive nomen —— 15 τάσδε κομίσας hk: cort. VV 
va^ 
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πίνη λεπτόστομον, τὸ δὲ ὕστρεον παχύστομον, δίϑυ- 
ρον δὲ καὶ λειόστρακον, λεπὰς δὲ μονόϑυρον καὶ 
λειόστρακον, συμφυὲς δὲ μῦς, μονοφυὲς δὲ καὶ λειό- 
στρακον σωλὴν καὶ βάλανος, κοινὸν δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν 
κόγχη. τὸ δ᾽ ἐντὸς τῆς πίνης Ἐπαίνετος ἐν Ὀψαρ ἡ 

τυτικῷ καλεῖσθαί φησι μήχωνα. ἐν δὲ πέμπτῳ (oov 
μορίων ὁ ᾿'Δριστοτέλης (h.a. V p. 544a 15) “γένονται, 
φησίν, αἵ uiv πορφύραι περὶ τὸ ἔαρ. οἱ δὲ κήρυχες 
λήγοντος τοῦ χειμῶνος. ὅλως δέ, φησί, τὰ ὀστραχύ- 
δέρμα ἔν τῷ ἔαρι φαίνεται ἔχοντα τὰ καλούμενα φᾷ, 1 
κἀν τῷ μετοπώρῳ δὲ πλὴν τῶν ἐχίνων τῶν ἐδωδίμων. 

οὗτοι δὲ μάλιστα μὲν ἐν ταῦταις ταῖς ὥραις aisi τε 

d 

i 

ἰσχύουσι xal τὸ πλέον ἐν ταῖς πανσελήνοις καὶ ταῖς 

ἀλεειναῖς ἡμέραις πλὴν τῶν ἐν τῷ Εὐρίπῳ τῶν Πυρ- 
ραίων" ἐκεῖνοι δ᾽ ἀμείνονες τοῦ χειμῶνος καί εἰσι 1 
μικροί, πλήρεις δὲ ὠῶν. κύοντες δὲ φαίνονται καὶ ol 
κοχλίαι πάντες ὁμοίως τὴν αὐτὴν ὥραν. 86. προελ- 
ϑὼν ὃδὲ πάλιν φησὶν ὁ φιλόσοφος (p. 546b 18)" “αἴ μὲν 
οὖν πορφύραι τοῦ ἔαρος συναϑροιξόμεναι εἰς τὸ αὐτὸ 
ποιοῦσι τὴν καλουμένην μελίκηραν᾽ (rovro δ᾽ ἐστὶν X 

οἷον κηρίον». ἀλλ᾽ αὐὖχ οὕτως γλαφυρόν, ὥσπερ ἂν 
εἰ ἐκ λεπύρων ἐρεβίνϑων λευκῶν πολλὰ συμπαγείη. 
ἔχει δὲ ἀνεῳγμένον οὐδὲν τούτων, οὐδὲ γίνονται ἐκ 
τούτων αἱ πορφύραι, ἀλλὰ φύονται αὗται καὶ τὰ ἄλλα 
ὀστρακόδερμα ἐξ ἰλύος καὶ σήψεως. τοῦτο δὲ συμ- 3 
βαίνει ὥσπερ ἀποκάϑαρμα καὶ ταύταις καὶ τοῖς κή- 
ουξι" κηριάξουσι γὰρ καὶ οὗτοι. ἀφιᾶσι δ᾽ ἀρχόμεναι 

1. 2 δύθυρον Gesner: μονόθϑυρον À ὃ μονόϑυρον Gesner: 
δίθυρον À ὅ. 6 ἐν ἀρτυτικῶι À: corr. Di 8 magi ἔαρ CE 
12, 18 ὥραις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀεὶ ἔχουσι Arist 14. 15 πυρ- 
ρέων ACE: corr. Mus 17 ὥραν Arist: à in fine versus À 
20. 21 suppl ex Arist 
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βιαέως ἀνήρει πολλοὺς xal ὡς τοῖς πλείστοις ἐδίδου 

ἀκόνιτον πιεῖν" ᾿ἐπειδὴ οὖν, φησί, πάντες ἔγνωσαν τὴν 

τοῦ φαρμάκου ταύτην φιλοτησίαν, οὐ προήεσαν τῶν 

οἰκιῶν πρὶν φαγεῖν πήγανον᾽ τοῦτο γὰρ τοὺς προ- 
5 φαγόντας μηδὲν πάσχειν πίνοντας τὸ ἀκόνιτον" ὃ καὶ 
κληϑῆναί φησι διὰ τὸ φύεσθαι ἐν τόπῳ ᾿Ακόναις κα- 
λουμένῳ ὄντι περὶ τὴν Ἡράκλειαν. 

ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ 4Δημοχρίτου ϑαυμάσαντες οἵ 
πδλλοὶ τὴν τοῦ κιτρίου δύναμιν ἀπήσϑιον ὡς μὴ πρό- 

10 τερον φαγόντες ἢ πιόντες τι. Πάμφιλος δ᾽ ἐν ταῖς 
Γλώσδαις Ῥωμαίους φησὶν αὐτὸ κίτρον καλεῖν. 

80. ἑξῆς δὲ τοῖς προειρημένοις κατ᾽ ἰδίαν ἐπεισενε- 

χϑέντων ἡμῖν πολλῶν ὀστρέων καὶ τῶν ἄλλων ὀστρα- 
κοδέρμων σχεδὸν τὰ πλεῖστα αὐτῶν μνήμης ἠξιωμένα 

15 παρ᾽ Ἐπιχάρμῳ ἐν "Hfag Γάμῳ εὑρίσκω διὰ τούτων 
(p. 230 L)' 

ἄγει δὲ παντοδαπὰ κογχύλια, 
λεπάδας, ἀσπέδους, κραβύξους, κικιβάλους, τηϑυ- 

νάκια, 
80᾽ s. βαλάνους, πορφύρας. ὕστρεια συμμεμυκότα, 

τὰ διελεῖν μέν ἐστι χαλεπά, καταφαγῆμεν δ᾽ 
εὐμαρέα" 

ὅ μύας ἀναρίτας τε κάρυκάς te καὶ σκιφύδρια, 

2 κώνιον (κώνειον C) ACE: corr. Wilam οὖν del. Ben- 
seler 8 φαρμάκου τούτου CE 6 ἀκόνιτον corr. ex ἀκώ- 
ynto» À 10. 11 haec suo loco mota 11 xoírov ACE: 
corr. Mus 15 εὑρίσκω i.e. is quem de ostreis disserentem 
induxerat Athenaeus; nomen epitomatoris culpa omissum 18 
corrupta ἀσπέδους et fortasse κραβύξους κηκιβάλους À: corr. 
K, cf. Hes. s. κικοβαυλιτίέδες 18. 19 τηϑύνια Mein 20 κτένια 
suppl. Ahrens ὄστρεα À 21 καταφαγεῖν δ᾽ Α: corr. Mein 
93 ἀναρίπτας Δ: corr. ed. Bas 
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τὰ γλυκέα μέν ἐντ᾽ ἐπέσϑειν, ἐμπαγῆμεν δ᾽ ὀξέα, 
τούς τε μακρογογγύλους σωλῆνας" ἃ μέλαινα τε 
κόγχος, ἅπερ κογχοϑηρᾶν παισίν ἐστ᾽ ἰσωνία" 
ϑάτεραι δὲ γάιαι κόγχοι τε κἀμαϑίτιδες, 

10 ταὶ κακοδόκιμοι τε κἠύωνοι, τὰς ἀνδροφυκτίδας 
πάντες ἄνϑρωποι καλέονϑ᾽, ἁμὲς δὲ λεύκας vol ϑεοί. 

91. ἐν δὲ Μούσαις γράφεται (p. 288 1) ἀντὶ τοῦ 
(χόγχος, ἅπερ κογχοϑηρᾶν παισίν ἐστ᾽ ἰσωνία) 
κόγχος, ἂν τέλλιν καλέομες" ἐστὶ δ᾽ ἄδιστον κρέας. 

τὴν τελλίναν δὲ λεγομένην ἴσως δηλοῖ, ἣν Ῥωμαῖοι 
μίτλον ὀνομάξουσι. μνημονεύων δ᾽ αὐτῆς ᾿Δριστο- 
φάνης ὃ γραμματικὸς ἐν τῷ περὶ τῆς ἀχνυμένης σκυ- 
τάλης συγγράμματι (p.274 N) ὁμοίας φησὶν εἶναι τὰς 

f λεπάδας ταῖς καλουμέναις τελλίναις.. Καλλίας δ᾽ 0 

Μιτυληναῖος ἐν τῷ περὶ τῆς παρ᾽ ᾿Δλκαίῳ λεπάδος 
NJ - 3 s* τ e 3 , παρὰ τῷ ᾿Δλκαέῳ φησὶν εἶναι ὠδὴν ἧς ἢ ἀρχή 

(fr.51 B*) 
πέτρας καὶ πολιᾶς ϑαλάσσας τέκνον, 

τ P! , 
ἧς ἐπὶ τέλει γεγράφϑαι" 

ἐκ δὲ παίδων χαύνοις φρένας & ϑαλασσία λεπάς. 
ὁ δ᾽ ᾿Δριστοφάνης γράφει ἀντὶ τοῦ λεπὰς χέλυς καί 

3 κ , , / 1 
φησιν οὐκ εὖ 4Ζ΄ικαίαρχον ἐκδεξάμενον λέγειν τὰς λε- 

πάδας᾽ τὰ παιδάρια δὲ ἡνίκ᾽ ἂν εἰς τὸ στόμα λάβωσιν, 
αὐλεῖν ἐν ταύταις καὶ παίξειν, καϑάπερ καὶ παρ᾽ ἡμῖν 

1 ἔντ αὶ ἐνπάγημεν Α: corr. Valck 8 κογχοϑηραν 
πᾶσιν Α: corr. Bergk. ἐστρισώνια À: corr. K 4 δὲ γαίαι 
Ahrens: δέται À καἀμαϑίέτιδες Ahr: αὐ ἀμαϑίτιδες A — 5 ταὶ 
Ahr: τ αὶ κακοδόκιμοστε À: corr. Mus. κηΐγονοι À: corr. 
Ahr 6 καλέοντι À 8 fragmenti superioris versum octa- 
vum supplevit Bergk 9 ἀντέλλειν A: corr. Cas (ὧν τέλλην) 
et Di 18 πόλιας A. 90 ἐκ δὲ παίδων Ahrens: ἐκ λεπάδων 
A L e. i»flas puerorum. animos 29 ἐκλεξάμενον A: corr. 
Valck 22. 23 λεπίδας Δ: corr. Mus 
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τὰ σπερμολόγα τῶν παιδαρίων ταῖς καλουμέναις τελ- 
λέναις, ὡς καὶ Σώπατρός φησιν ὁ φλυακογράφος ἐν 
τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Εὐβουλοθεομβρότῳ" 

ἀλλ᾽ ἴσχε τελλίνης γὰρ ἐξαίφνης μέ τις 
b ἀκοὰς μελῳδὸς ἦχος εἰς ἐμὰς ἔβη. 

πάλιν δ᾽ ὁ Ἐπίχαρμος ἐν Πύρρα καὶ Προμαϑεῖ φησι 
(p. 360 1)" 

κἄν τις ἑλλήνων τὸν ἀναρίταν, ϑᾶσαι δὴ καὶ λε- 
πὰς 060a. 

10 παρὰ Σώφρονι δὲ κόγχοι μελαινίδες λέγονται (fr. 65 
Bo)' ἱμελαινίέδες γάρ τοι νισοῦντι ἐμὶν ἐκ τοῦ μικροῦ 
λιμένος. ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Φλιεὺς τὸν ἀγροιώ- 
ταν (fr. 68) χηράμβας ὀνομάξει. καὶ Mox(Aoxyog δὲ 
τῆς χηράμβης μέμνηται (fr. 198 B), τοῦ δ᾽ ἀναρίτου 

i5 Ἴβυκος (fr.92). καλεῖται δ᾽ 0 ἀναρίτης καὶ ἀνάρτας. 
κοχλιῶδες δὲ ὃν τὸ ὄστρεον προσέχεται ταῖς πέτραις 
ὥσπερ αἱ λεπάδες. Ἡρώνδας δ᾽ ἐν Συνεργαξομέναις 

(fr. 2 B) 

προσφὺς ὅκως τις χοιράδων ἀναρίτης. 

90 Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Πέρσαις τις ἀνηρει τοὺς “νήσους 

νηριτοτρόφους᾽ εἴρηχεν. Ὅμηρος δὲ τῶν τηϑέων 
μέμνηται (Π 141). 

32. Διοκλῆς δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν τοῖς ᾿γγιεινοῖς 

κράτιστα φησιν εἶναι τῶν κογχυλίων πρὸς διαχώρησιν 

2 φλοιακογράφος ACE 4 μέγας (pro μέ τις) CE fort. 
recte 8 τελλένας (potius vréAAig) voc. latere vidit Cas ἀνδρι 
τἄνϑασαι A: corr. Cas. 10 δ᾽ of κόγχοι A: corr. K 11 vg- 
σοῦντι À: corr. Mein 16 κογχῶδες À: corr. Schw coll. Hes. 
s. ἀναρίϊης 19 ὅπως CE 90 ἐν Περραιβίσιν Hecker, tum 
velut ἀντὶ τοῦ ἀνηριτοτρόφους “νήσους νηριτοτρύφους᾽ εἴφηκεν 
21 τὸν τηϑέων A: corr. Mus 24 κογχύλων CE 
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καὶ οὔρησιν μύας, ὄστρεα, κτένας, χήμας. Ἄρχιππος 
δ᾽ ἐν Ἰχϑύσι (1683 E) 

λεπάσιν, ἐχέίνοις, ἐσχάραις, βελόναις τε τοῖς κτεσίν τε" 
ῥωμαλεώτερα δὲ τῶν κογχυλίων φησὶν εἶναι ὃ Διοκλῆς 
κόγχας, πορφύρας, κήρυκας. περὶ δὲ τῶν κηρύκων ὁ 
Ἄρχιππος τάδε λέγει (ibid)* 

κῆρυξ ϑαλάσσης τρόφιμος, υἱὸς πορφύρας. 
Σπεύσιππος δ᾽ ἐν β΄’ Ὁμοίων παραπλήσια εἶναι κή- 
ρυκας, πορφύρας, στραβήλους, κόγχους. τῶν στραβήλων 
μνημονεύει καὶ Σοφοκλῆς ἐν Καμικοῖς οὕτως (fr. 802)" 

ἁλίας στραβήλου τῆσδε, τέκνον. εἴ τινὰ 
δυναίμεϑ᾽ εὑρεῖν... 

ἔτι ὁ Σπεύσιππος ἕξῆς πάλιν ἰδίᾳ καταριϑμεῖται 

κόγχους, κτένας, μῦς, πίννας, σωλῆνας, καὶ ἐν ἄλλῳ 

μέρει ὄστρεα, λεπάδας. ᾿Δἀραρὼς δὲ Καμπυλίωνί φη- 
σιν (IL 217 Ky 

τὰ κομψὰ (uiv» δὴ ταῦτα νωγαλεύματα, 
κόγχαι τε καὶ σωλῆνες αἵ τε καμπύλαι 
καρῖδες ἐξήλλοντο δελφίνων δίκην. | 

Σώφρων δ᾽ ἐν Μίμοις (fr. 38 Boy: 'v(veg δέ ἐντί ποκα, 

φίλα, τοιδέ τοι μακραὶ κόγχαι; B. σωλῆνές ϑην τοῦ- 
τοί γα, yÁvxUxQsov κογχύλιον, χηρᾶν γυναικῶν λέχ- 
νευμα. τῶν δὲ πιννῶν μνημονεύει Κρατῖνος ἐν 
᾿Δρχιλόχοις (I 14 Κ)᾽ 

ἣ μὲν δὴ πίννῃσι καὶ ὀστρείοισιν ὁμοίη. 

8 ἐσχάροις Schw βάτοις (pro ve τοῖς) Kock, βελόναισί 
τε κτεσίν τε Wilam κτεσίν ve III 90 f: κτένεσί τ  'Ἤ 4 
ῥωμαλέα CE fort. recte, ῥωμαλεώτατα Mein 129 εὑρεῖν Og 
διείρειεν λίνον suppl. Nauck 17 μὲν add. ex II p. 47 d 
91 ταίδε ταὶ Blomfield, fort. voí(óe τοὶ μακρογόγγυλοι coll. 
Epich. p. 86 d v.7 σωληνσϑὴν Α, cf. Dem. π. éou. 101 22 
γλνκύκρεων CE κογχύλιον CE Dem: κογχύλεαν A 26 δὴ 
ziv»70. Mein ex p.92 e: σηπίηισι α 

e 
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Φιλύλλιος δ᾽ ἢ Εὔνικος ἢ ̓ Αφριστοφάνης ἐν Πόλεσι 
(795 K) 

πουλυπόδειον σηπιδάριον, κάραβον, ἀστακόν. 
ὄστρειον, 

δ χήμας, λεπάδας, σωλῆνας, μῦς, mívvag, κτένας 
ἐκ Μιτυλήνης" 

αἴρετ᾽ ἀνθρακίδας, τρίγλη, σαργός, κεστρεύς, 
πέρκη. κορακῖνοι. 

"Ay(íag δὲ καὶ Δερκύλος ἐν ᾿Δργολικοῖς (FHG 886, f 
10 292) τοὺς στραβήλους ἀστραβήλους ὀνομάξουσι, μνημο- 

νεύοντες αὐτῶν ὡς ἐπιτηδείων ὄντων εἰς τὸ σαλπίξειν- 

38. τὰς δὲ κόγχας ἔστιν εὑρεῖν λεγομένας καὶ ϑηλυκῶξ 
x«l ἀρσενικῶς. ᾿Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις (I 409 K)' 

ἀνέχασκον εἷς ἕκαστος ἐμφερέστατα 
15 ὀπτωμέναις κόγχαισιν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων. 8T 

Τηλεκλείδης δ᾽ iv Ἡσιόδοις (1 214 K) xóyyy φησὶ 
διελεῖν. καὶ Σώφρων γυναικείοις (ἔν. 88 Bo) αἴ γα 
μὰν χόγχαι, ὥσπερ αἵ κ᾽ ἐξ ἑνὸς κελεύματος, κεχά- 
ναντι ἁμῖν πᾶσαι, τὸ δὲ κρῆς ἑκάστας ἐξέχει. ἀρσενι- 

30 κῶς δ᾽ “ἰσχύλος ἐν Ποντίῳ Γλαύκῳ (fr. 32 N) 
κόγχοι μύες κώστρεια. 

᾿Δριστώνυμος Θησεῖ (1668 K) 
κόγχος ἦν βάπτων ἄλλων ὁμοίως. 

παραπλησίως δ᾽ εἴρηκε καὶ Φρύνιχος Σατύροις (1383K). b 
86 Ἱχέσιος δὲ ὁ ̓ Ερασιστράτειος τῶν χημῶν φησι τὰς 

μὲν τραχείας λέγεσθαι, τὰς δὲ (λείας) βασιλικάς, καὶ 
τὰς » τραχείας dh κακοχύλους zs Suet 

ott dei πάρα τ᾽ ἀνθρακίδες Di — 16 d Cas 

suec dore CE. —..29-fanra» ὀλῶν [μοίωρ Por 05 
ἐφασιστράτιος ἃ 50 λείας add. Wilam ΣΤ καὶ às. Ἐς 

3 
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εὐεκκρίτους. χρῆσϑαι δὲ αὐταῖς καὶ δελέασι τοὺς πορ- 
φυρευομένους" τῶν δὲ λείων κατὰ τὰ μεγέϑη καὶ τὰς 
διαφορὰς εἶναι κρατίστας. Ἡγήσανδρος δ᾽ ἐν ὑπο- 
μνήμασι (Ε GH IV 420) τὰς τραχείας φησὶ xóygac ὑπὸ μὲν 
Μακεδόνων κχωρύχους καλεῖσθαι. ὑπὸ ὃὲ ᾿4ϑηναίων 
κριούς. 84. τὰς δὲ λεπάδας ὁ IxéGtog τῶν προειρημέ- 
vov εὐεκχρίτους μᾶλλον εἶναι, τὰ δ᾽ ὄστρεα ἀτροφώ- 
τερά τε τούτων καὶ πλήσμια εὐεκκριτώτερά τε τούτων. 
“οἵ δὲ κτένες τροφιμώτεροι μέν εἰσι. κακοχυλότεροι δὲ καὶ 
δυσεκκριτώτεροι. τῶν δὲ μυῶν οἱ μὲν ̓ Εφέσιοι καὶ οἵ 
τούτοις ὅμοιοι τῇ εὐχυλίᾳ τῶν μὲν κτενῶν βελτίονες, 
τῶν δὲ χημῶν λειπόμενοι" οὐρητικώτεροι δὲ μᾶλλον 
ἢ ἐπὶ τὴν κοιλίαν φερόμενοι. εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν ἔνιοι καὶ 
σκιλλώδεις κακόχυλοί τε καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν ἀπειϑεῖς. 
oí δ᾽ ἐλάσσονες τούτων καὶ δασεῖς ἔξωϑεν οὐρητικώ- 

vego, μέν εἰσι καὶ εὐχυλότεροι τῶν σκιλλωδῶν, ἀτρο- 
φώτεροι δέ, διά τε τὸ μέγεθος xal τῷ γένει ὄντες 
τοιοῦτοι. οἱ δὲ τῶν κηρύκων τράχηλοι εὐστόμαχοί τέ 
εἰσι καὶ ἀτροφώτεροι μυῶν τε καὶ χημῶν καὶ χτενῶν᾽ 

τοῖς δ᾽ ἀσθενῆ τὸν στόμαχον ἔχουσι καὶ μὴ ῥαδίως 
ἀποδιωθοῦσι τὴν τροφὴν εἰς τὸ κύτος τῆς κοιλίας 
χρήσιμοι, δυσφϑαρτοί τε ὄντες. τὰ γὰρ ὁμολογουμέ- 
vog εὔπεπτα κατὰ τοὐναντίον ἀλλότρια τῆς διαϑέσεως 

ταύτης ἐστίν, εὐχερῶς διαφϑειρόμενα διὰ τὸ ἁπαλὰ 
καὶ εὐδιάλυτα εἶναι. ὅθεν αἵ μήκωνες αὐτῶν πρὸς 
μὲν τὰς τῶν στομάχων εὐτονίας οὐκ εὐϑετοῦσι, πρὸς 
0$ τὴν τῆς κοιλίας ἀσθένειαν χρήσιμοι. τροφιμώτεραι 

6 κρεέους À, οὗ Hes. s. v 8 alterum utrum τούτων delen- 
dum τε AC: δὲ E fort. recte 11 ὅμοροι Mein 15 ἐλασ- 
σούμενοι τούτων CE 18. 19 exspecto εὐστόμαχοι μέν εἰσιν, 
ἀτροφώτεροι δὲ 22 τε del. Schw, nisi fort. exciderunt quaedam 
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δὲ τούτων εἰσὶ καὶ ἀπολαυστικώτεραι αἱ τῆς πορφύρας 
μήκωνες, πλὴν σκιλλωδέστεραι ὑπάρχουσι" καὶ γὰρ 
ὅλον τὸ κογχύλιον τοιοῦτόν ἐστιν. ἴδιον δὲ καὶ ταύ- 
ταις καὶ τοῖς σωλῆσι παρέπεται τὸ ἑψομέναις παχὺν 

5 ποιεῖν τὸν ξωμόν. ἑψόμενοι δὲ τὸ καϑ᾽ ἑαυτοὺς καὶ 
οἵ τράχηλοι τῶν πορφυρῶν εὐθετοῦσι πρὸς τὰς τῶν f 
στομάχων διαϑέσεις. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Ποσεί- 
διππος ἐν Μοκρίσιν (IV δ11 M) οὕτως" 

ὥρα περαίνειν" ἐγχέλεια, καράβους, 
10 xóyyag, ἐχίνους προσφάτους, μηκώνια, - 

πίναρ, τραχήλους, μύας. 
95. αἱ βάλανοι δ᾽ εἰ μείζονες, εὐέκκριτοι καὶ εὔστο- 
μοι. τὰ δ᾽ ὠτάρια — γίνεται δὲ ταῦτα κἀν τῇ κατὰ 

τὴν ᾿Δλεξάνδρειαν λεγομένῃ Φάρῳ νήσῳ — τροφιμώ- 
15 τερα τῶν προειρημένων ἁπάντων. οὐκ εὐέκκριτα δέ. 

᾿Αντίέγονος δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ λέξεως (p. 114 88 
ὙΠ) τὸ ὄστρεον τοῦτο ὑπὸ Αἰολέων καλεῖσϑαι οὖς 
᾿Αφροδίτης. αἴ δὲ φωλάδες πολυτροφώτεραι, βρομώ- 
Oe δέ. τὰ δὲ τήϑη παραπλήσια τοῖς προειρημένοις 

30 καὶ πολυτροφώτερα. γίνεται δέ τινα καὶ ἄγρια λεγό- 
μενα ὕστρεα' πολύτροφα δ᾽ ἐστὶ καὶ βρομώδη προσ- 
ἔτι τε εὐτελῖ κατὰ τὴν γεῦσιν. ᾿ἀριστοτέλης δ᾽ 
ἐν τῷ περὶ [dev (ρ. 399 R) ᾿ὄστρεα, φησίν, πίνη, b 

ὄστρεον, μῦς, κτείς, σωλήν, κόγχη, λεπάς, τῆϑος, βά- 
85 λανος. πορευτικὰ δὲ κῆρυξ, πορφύρα, ἡδυπορφύρα, 

ἐχῖνος, στράβηλος. ἐστὶ δ᾽ ὃ μὲν κτεὶς τραχυόστρακος, 
ῥαβδωτός, τὸ δὲ τῆϑος ἀράβδωτον, λειόστρακον, ἣ δὲ 

4 ἐψομένοις CE 7. 8 ποσίδιππος À 9 sic distinxit K 
ἐγχέλια À — 12 μείζους OE — 12.13 εὐστόμαχοι CE 18 ποῖυ- 
deserens C (non E, ubi zo2vrgogorega// im ras) 90 fort. 
καὶ πολυτροφώτερα | 
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πίνη λεπτόστομον, τὸ δὲ ὄστρεον παχύστομον, δίϑυ- 
gov δὲ καὶ λειόστρακον, λεπὰς δὲ μονόϑυρον καὶ 
λειόστρακον, συμφυὲς δὲ μῦς, μονοφυὲς δὲ καὶ λειό- 
στρακον σωλὴν καὶ βάλανος, κοινὸν δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν 
κόγχη. τὸ δ᾽ ἐντὸς τῆς πένης ᾿Επαένετος ἐν Ὀψαρ- 
τυτικῷ καλεῖσθαί φησι μήκωνα. ἐν δὲ πέμπτῳ (oov 
μορίων ὁ ᾿ριστοτέλης (h.a. V p. 544a 16) “γένονται, 
φησίν, αἵ μὲν πορφύραι περὶ τὸ ἔαρ, οἱ δὲ κήρυκες 
λήγοντος τοῦ χειμῶνος. ὅλως δέ, φησί, τὰ ὀστρακό- 
δέρμα ἐν τῷ ἔαρι φαίνεται ἔχοντα τὰ καλούμενα Qu, 
κἀν τῷ μετοπώρῳ δὲ πλὴν τῶν ἐχίνων τῶν ἐδωδίμων. 

οὗτοι δὲ μάλιστα μὲν ἐν ταύταις ταῖς ὥραις αἰεί τε 

d 

o 

ἰσχύουσι xal τὸ πλέον ἐν ταῖς πανσελήνοις xal ταῖς 
ἀλεειναῖς ἡμέραις πλὴν τῶν ἐν τῷ Εὐρίπῳ τῶν Πυρ- 
ραίων" ἐκεῖνοι δ᾽ ἀμείνονες τοῦ χειμῶνος καί εἰσι 
μικροί, πλήρεις δὲ φῶν. κύοντες δὲ φαίνονται καὶ οἵ 
κοχλίαι πάντες ὁμοίως τὴν αὐτὴν ὥραν. 86. προελ- 
ϑὼν δὲ πάλιν φησὶν ὁ φιλόσοφος (p. 546b 18)" “αἱ μὲν 
οὖν πορφύραι τοῦ ἔαρος συναϑροιξόμεναι εἰς τὸ αὐτὸ 
ποιοῦσι τὴν καλουμένην μελίκηραν᾽ (rovro δ᾽ ἐστὶν 
οἷον κηρίον», ἀλλ᾽ αὖὐχ οὕτως γλαφυρόν, ὥσπερ ἂν 
εἰ ἐκ λεπύρων ἐρεβίνϑων λευκῶν πολλὰ συμπαγείη. 
ἔχει δὲ ἀνεῳγμένον οὐδὲν τούτων, οὐδὲ γίνονται ἐκ 
τούτων αἱ πορφύραι, ἀλλὰ φύονται αὗται καὶ τὰ ἄλλα 
ὀστρακόδερμα ἐξ ἰλύος καὶ σήψεως. τοῦτο δὲ συμ- 

βαίνει ὥσπερ ἀποκάϑαρμα καὶ ταύταις καὶ τοῖς κή- 
ρυξι" κηριάξουσι γὰρ καὶ οὗτοι. ἀφιᾶσι δ᾽ ἀρχόμεναι 

1. 2 δίϑυρον Gesner: μονόϑυρον À . 9 μονόϑυρον Gesner: 
δίθυρον Α ὅ. 6 ἐν ἀρτυτικῶι À: corr. Di 8 περὶ ἔαρ CE 
12. 18 ὥραις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀεὶ ἔχουσι Arist 14. 15 zvo- 
ρέων ACE: corr. Mus 17 ὥραν Arist: ὦ in fine versus ἃ 
20. 91 suppl. ex Arist 

ex 
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κηριάξειν γλισχρότητα μυξώδη, ἐξ ὧν τὰ λεπυρώδη 
συνίσταται. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα διαχεῖται, ἀφιᾶσι 
δ᾽ ἰχῶρα εἰς τὴν γῆν" καὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ γίνεται 
ἐν τῇ γῇ συστάντα πορφύρια μικρά, ἃ ἔχουσαι ἁλί- 

B σχονται αἴ πορφύραι. ἐὰν δὲ πρὶν ἐκτεκεῖν ἁλῶσιν, 
ἐνίοτε ἐν ταῖς φορμίσιν, εἰς δὲ ταὐτὸ συνιοῦσαι ἐκτί- 

χτουσι, καὶ γίνεται οἷονεὶ βότρυς. ἐστὶ δὲ τῶν πορ- 
φυρῶν γένη πλείονα" καὶ ἔνιαι μὲν μεγάλαι, οἷον af 
περὶ τὸ Σίγειον καὶ τὸ Δεχτόν, αἱ δὲ μικραί, οἷον ἐν 

τὸ τῷ Εὐρίπῳ καὶ περὶ Καρίαν. καὶ αἵ μὲν ἐν τοῖς 
κόλποις μεγάλαι καὶ τραχεῖαι, καὶ τὸ ἄνϑος αἴ μὲν 
πλεῖσται μέλαν ἔχουσιν, ἔνιαι δ᾽ ἐρυϑρὸν μικρόν. 
γίνονται δ᾽ ἔνιαι τῶν μεγάλων καὶ μναῖαι. αἱ δ᾽ ἐν 
τοῖς αἰγιαλοῖς καὶ περὶ τὰς ἀκτὰς τὸ μὲν μέγεϑός 

18 εἰσι μικραί, τὸ δὲ ἄνϑος ἐρυϑρὸν ἔχουσιν. ἔτι δ᾽ ἐν 
μὲν τοῖς προσβόρροις μέλαιναι, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις, 
ἐρυϑραὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον’ 581. ᾿ἀπολλόδωρος 

ὁ ᾿Αϑηναῖος ἐν τοῖς περὶ Σώφρονος προϑεὶς τὰ 
“λιχνοτέρα τᾶν προφυρᾶν᾽ (fr. 60 Bo) φησὶν ὅτι παροι- 

30 μέα ἐστὶν καὶ λέγει, ὡς μέν τινες, ἀπὸ τοῦ βάμματος" 
οὗ γὰρ ἂν προσψαύσῃ ἕλκει ἐφ᾽ ἑαυτὸ καὶ τοῖς προσ- 
παρατεϑειμένοις ἐμποιεῖ χρώματος αὐγήν" ἄλλοι δ᾽ 
ἀπὸ τοῦ ξῴου. ᾿ἁλίσκονται δέ, φησὶν ὁ ᾿Αριστοτέ- 

λῆς (h.a. V p.547a 13), τοῦ ἔαρος, ὑπὸ κύνα δ᾽ οὐχ 
85 ἁλίσκονται" οὐ γὰρ νέμονται, ἀλλὰ κρύπτουσιν ἕαυ- 

τὰς καὶ φωλεύουσι. τὸ δὲ ἄνϑος ἔχουσιν ἀνὰ μέσον 
τῆς μήκωνος καὶ τοῦ τραχήλου. ἔχει δὲ (b. p. 547 8) 

3 ἀφίησι A et Arist: corr. Dobr 6 εἷς δὲ τοῦτο À 
OMA wel καὶ μικρόν Arist codd: μικρῷ A 15.16 ἐν 

» ταῖς À 16 πρὸς βορροῖς A ^, 18 προθεὶς τὸ Mus fort. 
coll VII p.281e 90 fort. λέγεται — 92 ἐμποι A: corr. 

38 ἀπὸ τοῦ CE: ἐπὶ vov 521 τοῦ μήκωνος A Ti: 

^ 

3 



206 Γ 

καὶ αὐτὴ καὶ ὁ κῆρυξ τὰ ἐπικαλύμματα κατὰ τὰ αὐτὰ 
καὶ τὰ ἄλλα τὰ στρομβώδη ἐκ γενετῆς πάντα. νέ- 
μονται δ᾽ ἐξείροντα τὴν καλουμένην γλῶτταν ὑπὸ τὸ 
κάλυμμα. τὸ δὲ μέγεθος τῆς γλώσδης ἔχει ἡ πορφύρα 
μεῖξον δακτύλου, ᾧ νέμεται καὶ διατρυπᾷ καὶ τὰ κογ- 
χύλια καὶ τὸ ἑαυτῆς ὕστρακον. μακρόβια δ᾽ ἐστὶν καὶ 
ἡ πορφύρα καὶ ὁ κῆρυξ καὶ ξῇ περὶ ἔτη ξξ. φανερὰ 
δὲ ἡ αὔξησις ἐκ τῆς ἐν τῷ ὀστράκῳ ἕλικος. αἱ δὲ 
κόγχαι καὶ χῆμαι καὶ σωλῆνες καὶ κτένες ἐν τοῖς ἀμ- 
μώδεσι λαμβάνουσι τὴν σύστασιν. 88. αἱ δὲ πῖναι 10 
ὀρϑαὶ φύονται ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἔχουσί τε ἐν αὑταῖς τὸν 

ἃ πινοφύλακα α΄ μὲν καρίδιον, αὖ δὲ xagxívtov: ov 
στερόμεναι ϑᾶττον διαφϑείρονται. τοῦτο δὲ Πάμ- 
φιλος ὃ “ἡλεξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ ὀνομάτων δυμπε- 

φυκέναι φησὶν αὐταῖς. Χρύσιππος δ᾽ ὁ Σολεὺς ἐκ 15 

τοῖ & περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς" “ἡ πίννη, 
φησίν, καὶ ὃ πιννοτήρης συνεργὰ ἀλλήλοις, κατ᾽ ἰδίαν 

οὐ δυνάμενα συμμένειν. ἡ μὲν οὖν πίννη ὕστρεόν 
ἐστιν, ὁ δὲ πιννοτήρης ναρκίνος μικρός. καὶ ἡ πίννη 
διαστήσασα τὸ ὄστρακον ἡσυχάξει τηροῦσα τὰ ἐπεισ- 20 

e ὄντα ἰχϑύδια, ὃ δὲ πιννοτήρης παρεστὼς ὅταν 
εἰσέλθῃ τι δάκνει αὐτὴν ὥσπερ σημαίνων, d δὲ 
δηχϑεῖδα συμμύει. καὶ οὕτως τὸ ἀποληφϑὲν ἔνδον 
κατεσϑίουσι κοινῇ. φασὶ δέ τινες καὶ συγγεννᾶσϑαι 

αὐτὰ αὐτοῖς καὶ ὡς ἂν ἐξ ἑνὸς σπέρματος γίνεσϑαι. 925 
πάλιν δὲ δ᾽ Δριστοτέλης φησί (ibid. b 18) ἱπάντα δὲ 
τὰ ὀστρακώδη γίνεται καὶ ἐν τῇ (Avi, ἐν μὲν τῇ βορ- 
βορώδει τὰ ὄστρεα, ἐν δὲ τῇ ἀμμώδει κόγχαι καὶ τὰ 
ῥηϑέντα, περὶ δὲ τὰς δήραγγας τῶν πετρῶν τήϑεα 

Θ 

Qx 

10 πέψωε Α, sed 1 in πίγναι corr 1ὅ. 16 ἐν τῷ s'Mus 18 
Are» Coraes — 25 αὐτὸν αὐτῇ ΟὟ δὶ καὶ αὐτόματα husk 
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καὶ βάλανοι καὶ τὰ ἐπιπολάξοντα, οἷον λεπάδες καὶ 
νηρῖται᾽ — 89. 'τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον (ib.p.548a 39) f 

γίνεται τοῖς ὀστρακοδέρμοις καὶ τὰ μὴ ἔχοντα ὄστρακα, 
καϑάπερ αἴ τε κνίδαι καὶ οἵ σπόγγοι ἐν ταῖς σήραγξι 

5 xov πετρῶν. ἐστὶ δὲ τῶν κνιδῶν dio γένη" αἵ μὲν 
γὰρ ἐν τοῖς κοίλοις οὐκ ἀπολύονται τῶν πετρῶν, αἴ 

δ᾽ ἐν τοῖς λείοις καὶ πλαταμώδεσιν ἀπολυόμεναι μετα- 
χωροῦσι. τὰς ὃὲ χνίδας ὁ Εὔπολις ἐν Αὐτολύκῳ 

(1 3τ2 K) ἀκαλήφας ὀνομάξει ἔτι τε ᾿ἡριστοφάνης £v 90 
10 Φοινίσσαις οὕτως (b. p. 584) 

. ἔχε τὸν πρῶτον πάντων 
ἔφυα φῦναι 
εἶθ᾽ ἑξῆς τὰς κραναὰς ἀχαλήφας. 

καὶ ἐν Σφηξί (894. Φερεκράτης δ᾽ ἐν Αὐτομόλοις 
15 (1152 K)* 

κἂν ἀκαλήφαις τὸν ἴσον χρόνον ἐστεφανῶσϑαι. 
4έφιλος δ᾽ ὃ Σίφνιος ἰατρὸς f δὲ ἀκαλήφη, φη- 
Gív, ἐστὶν εὐκοίλιος, οὐρητική, εὐστόμαχος" κνησμὸν 
ὃὲ ποιεῖ τοῖς συνάγουσιν, ἐπειδὰν μὴ προαλείψωνται:᾽ 

30 ὄντως γὰρ ἀνιᾷ τοὺς ϑηρεύοντας αὐτήν" ὑφ᾽ ὧν 
κατὰ παραφϑορὰν νῦν ἀκαλήφη ὀνομάξεται" τάχα δὲ p 

ἴσως διὰ ταύτην καὶ ἣ βοτάνη. κατ᾽ εὐφημισμὸν γὰρ 
τῆς ἀντιφράσεως ὠνόμασται" οὐ γὰρ πραεῖά ἐστιν καὶ 
ἀχαλὴ τῇ ἁφῇ, τραχεῖα δὲ καὶ ἀηδής. τῆς μέντοι ϑα- 

85 λασσίας ἀκαλήφης μνημονεύει καὶ Φιλιππίδης ἐν 
᾿Αμφιαράῳ οὕτως (IV 408 M) 

ὄστρε". ἀκαλήφας, λεπάδας .. παρέϑηκέ μοι. 
τὸ δ᾽ ἐν “Μυσιστράτῃ ᾿ἀριστοφάνους πέπαικται (549) 

8 ὄστρακα CE Arist: ὄστρακον α 4 χνίδαι ΟΕ: κνέ- 
δοιαὶ 7 Ἀλείοισι A μείξοσι codd, ἄπο Arist, fort. λειώδεσι 
τι τὸν A: εἰκὸς δήπου Bekk, amecd. 910, 98, cà, W x. S. 
3, 4 A: corr. K, cf. Et. M. 44,30 9 d Venus, ὍΝ. 
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ἀλλ᾽’ ὦ τηϑῶν ἀνδρειοτάτη καὶ μητριδίων ἀκαληφῶν. 
ἐπεὶ τήϑεα τὰ ὕστρεα. μέμικται γὰρ κωμῳδικῶς πρὸς 
τὴν τήϑην καὶ μητέραι 40. xal περὶ τῶν ἄλλων 
ὀστρέων ὁ Δίφιλος τάδε φησί: ᾿χημῶν δὲ τῶν τρα- 
χειῶν a μικραὶ καὶ λεπτὴν ἔχουσαι τὴν σάρκα ὄστρεα 
λέγονται καὶ εὐστόμαχοί εἰσι καὶ εὐέκκριτοι" αἱ δὲ 
λεῖαι. βασιλικαὶ δὲ πρός τινῶν καλούμεναι πελώριαί 
τε λεγόμεναι, τρόφιμοι, δυσέχκριτοι, εὔχυλοι, εὐστό- 
μαχοι, καὶ μάλιστα αἱ usífovg. τελλῖναι γίνονται μὲν 
ἐν Κανώβῳ πολλαὶ καὶ ὑπὸ τὴν τοῦ Νείλου ἀνάβασιν 
πληϑύουσιν. ὧν λεπτότεραι μέν εἰσιν αἱ βασιλικαὶ 

ἃ διαχωρητικαί τε καὶ κοῦφαι, ἔτι δὲ καὶ τρόφιμοι, al 

e 

Óà ποτάμιαι γλυκύτεραι. οἵ δὲ μύες μέσως εἰσὶ τρό- 
φιμοι, διαχωρητικοί, οὐρητικοί" κράτιστοι δὲ οἱ ᾿Εφέ- 
σιον καὶ τούτων οἵ φϑινοπωρινοί. αἱ δὲ μυίσκαι τῶν 
μυῶν οὖσαι μικρότεραι γλυκεῖαί τε καὶ εὔχυλοί εἰσι 
προσέτι τε καὶ τρόφιμοι. οὗ δὲ σωλῆνες μὲν πρός 
τινῶν καλούμενοι, πρός τινῶν δὲ αὐλοὶ καὶ δόνακες 
καὶ ὄνυχες, πολύχυλοι καὶ κακόχυλοι, κολλώδεις. καὶ 
οἵ μὲν ἄρρενες αὐτῶν ῥαβδωτοί εἰσι καὶ οὐ μονοχρώ- 
peto, εἰσὶ δὲ τοῖς λιϑιῶσι καὶ ἄλλοις δυσουροῦσιν 
εὔϑετοι. οἱ δὲ ϑήλεις μονοχρώματοί τέ εἰσι καὶ γλυ- 
κύτεροι. λαμβάνονται δὲ ἐφϑοὶ καὶ τηγανιστοί: κρείτ- 
τονες δ᾽ εἰσὶν oí μέχρι τοῦ χανεῖν ἐπ’ ἀνθράκων 
ὀπτώμενοι.᾽ — 'σωληνισταὶ δ᾽ ἐκαλοῦντο οἵ συνάγον- 
τες τὰ ὄστρεα ταῦτα, ὡς ἱστορεῖ Φαινέας ὃ ᾿Ερέσιος 

2 ὄστρεια CE. πέπαικται Mein, potius {τὰν πρὸς, inter- 
pretatio mutila, cf. schol. Arist 3 τήϑην A: τροφὸν C τροφὴν E 
4.5 παχειῶν ACE: corr. Cas 7 λεῖαι Schneid: παχεῖαι ACE 
σεελωρίδες p. 92f — 15 μυίσκαι Schneid: μῦες καὶ ACE 18 καὶ 

a«c40| CE, ceterum cf. Plin. 32, 161 91 καὶ ἄλλως Mein 
28. 24 xosírrovg CE 

25 
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ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τυράννων ἀναίρεσις ἐκ τιμω- 
Qíug γράφων οὕτως" “Φιλόξενος ὃ καλούμενος σωλη- 
Ψψιστὴς ἐκ δημαγωγοῦ τύραννος ἀνεφάνη, ξῶν τὸ μὲν 

ἐξ ἀρχῆς ἁλιευόμενος καὶ σωληνοϑήρας ὦν" ἀφορμῆς t 
5 δὲ λαβόμενος καὶ ἐμπορευσάμενος βίον ἐκτήσατο. — 
"rdv δὲ χτενῶν ἁπαλώτεροι μέν εἰσιν ol λευχοί" ἄβρο- 
uot γὰρ καὶ εὐκοίλιοι. τῶν δὲ μελάνων καὶ πυρρῶν 
οἵ μείξονες καὶ εὔσαρχοι εὔστομοι. κοινῶς δὲ πάντες 
εὐστόμαχοι, εὔπεπτοι, εὐκοίλιοι λαμβανόμενοι μετὰ 

10 κυμένου καὶ πεπέρεως. --- μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ 
Ἄρχιππος ἐν Ἰχϑύσι (1683 Κ)" 

λεπάσιν, ἐχίνοις, ἐσχάραις, βελόναις τε τοῖς κτεσίν τε. 
— "αἵ δὲ βάλανοι καλούμεναι ἀπὸ τῆς πρὸς τὰς δρυί- 91 
νας ὁμοιότητος διαφέρουσι παρὰ τοὺς τόπους. αἴ 

15 μὲν yàg Αἰγύπτιαι γλυκεῖαι, ἁπαλαί, εὔστομοι, ϑρε- 
πτιχαί, πολύχυλοι, οὐρητικαί, εὐκοίλιοι, αἱ δὲ ἄλλαι 
ἁλυχώτεραι. τὰ δὲ ὠτία δύσπεπτα, τρόφιμα δὲ μᾶλ- 
λον τηγανιξόμενα. αἵ δὲ φωλάδες εὔστομοι, βρομώ- 
Oetg δὲ καὶ κακόχυλοι. 41. ἐχῖνοι δὲ ἁπαλοὶ μέν, 

30 εὔχυλοι, βρομώδεις, πλήσμιοι, εὔφϑαρτοι, μετὰ δὲ 
ὀξυμέλιτος λαμβανόμενοι καὶ σελίνου καὶ ἡδυόσμου 
εὐστόμαχοι, γλυκεῖς τε καὶ εὔχυλοι. προσηνέστεροι δ᾽ 
αὐτῶν οἵ ἐρυϑροὶ καὶ οἱ μήλινοι καὶ οἱ παχύτεροι 
καὶ οἵ ἐν τῷ ξύεσθαι τὴν σάρκα γαλαχτῶδες ἀνιέντες. 

95 οἵ δὲ περὶ τὴν Κεφαλληνίαν γινόμενοι καὶ περὶ τὴν 
Ἰκαρίαν καὶ τὸν ᾿Αδρίαν ... τινὲς αὐτῶν xal ὑπόπι- 

σ' 

6 interiecto Phaeniae loco pergit Diphilus ^ 8 μείζους 
ΟΕ εὔσαρκοι Dobr: ἐνεάώριοι A, om, CE κοινῇ CE 
12 cf ad p.86c 18 pergit Diphilus ^ 14 fort. κατὰ τοὺς 
τόπους, οἵ. VIL 317 f — 19 of ἐχῖνοι CE 88 wal εὐκοίλιοι. 
Mein vix recte 23 παχύτατοι À: corr, OY. ὯΝ med 
τὴν "Teapíev Mein, fort, περὶ τὴν Ἰστοίαν — 9& Woo uox. Wie. ὦ 

AzuzyAEUS I. RSS i 
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κροί εἰσιν" oí δ᾽ ἐπὶ τοῦ σκοπέλου τῆς Σικελίας κου- 

λίας λυτικοί.᾽ ᾿4ριστοτέλης δέ φησι (h.a. IV p.580a 34) 
τῶν ἐχίνων πλείω γένη εἶναι" ὃν μὲν τὸ ἐσϑιόμενον, 
ἐν ᾧ τὰ καλούμενά équv gd, ἄλλα δὲ δύο τό τε τῶν 
σπατάγγων καὶ τὸ τῶν καλουμένων βρυσῶν. μνημο- 
νεύει τῶν σπατάγγων καὶ Σώφρων (fr 69 Bo) καὶ 
᾿Δριστοφάνης ἐν Ὁλκάσιν οὕτως (1491 Ky 

ϑαρδάπτοντα, μιστύλλοντα, διαλείχοντά μου 
τὸν κάτω σπατάγγην. 

καὶ Ἐπέχαρμος δὲ ἐν Ἤβας γάμῳ περὶ τῶν ἐχίνων 
φησί (p. 231 L) 

καρκίνοι 9' ἵκοντ᾽ ἐχῖνοί 9', o x«9' ἁλμυρὰν ἅλα 
νεῖν μὲν οὐκ ἴσαντι, πεξᾷ δ᾽ ἐμπορεύονται μόνοι. 

Δημήτριος δ᾽ ὃ Σκήψιος ἐν ἕκτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ 
Τρωικοῦ διακόσμου (fr. 18 Gaede) “άκωνά φησί τινα 

κληϑέντα ἐπὶ ϑοῖναν παρατεϑέντων ἐπὶ τὴν τράπεξαν 
ϑαλαττίων ἐχίνων ἐπιλαβέσθαι ἑνός, οὐκ εἰδότα τὴν 

ἃ χρῆσιν τοῦ ἐδέσματος, ἀλλ᾽ οὐδὲ προσέχοντα τοῖς συν- 
δειπνοῦσι πῶς ἀναλίσκουσιν" ἐνθέντα δὲ εἰς τὸ στόμα 

^" I4 , ? “ N - c 

συν τῷ κελύφει βρύκειν τοῖς ὁδοῦσι vov ἐχῖνον. Óvo- 

χρηστούμενον οὖν τῇ βρώσει καὶ οὐ συνιέντα τὴν 
ἀντιτυπίαν τῆς τραχύτητος εἰπεῖν" "ὦ φάγημα μιαρόν, 
οὔτε μὴ νῦν δε ἀφέω μαλϑακισϑεὶς οὔτ᾽ αὗτις ἔτι 
{κα λαβοιμι. ὅτι δὲ οἱ ἐχῖνοι, λέγω δὲ καὶ τοὺς 
χερσαίους καὶ τοὺς θαλαττίους, καὶ ἑαυτῶν εἰσι φυ- 
λακτικοὶ πρὸς τοὺς ϑηρῶντας, προβαλλόμενοι τὰς 

1 σκοπέλου corruptum, fort. ᾿Εκνόμου 6 σπατάνων CE, 
expectes σπαταγγῶν 8 δάπτοντα Pors 12 ϑῖικοντι ἐχῖνοί 
τὲ τοι Α: corr. Toup 18 πεξαὶ à  À: corr. Toup μόγις 
Bergk, μόνον Ahr 16 ϑοίναν Α ϑοίνην CE 23 ἀφέω Α: 
ἀφέρω, ex ἀφέω corr. C ἀφέρω ex ἀφήσω corr. E 24 κα 
E] 

[wo 0 

τῷ e 
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ἀκάνϑας ὥσπερ τι χαράκωμα, Ἴων ὁ Χῖος μαρτυρεῖ 
ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ λέγων οὕτως (p.518 NY : 

ἀλλ᾽ ἔν τε χέρσῳ τὰς λέοντος ἤνεσα 
ἢ τὰς ἐχίνου μᾶλλον οἰξυρὰς τέχνας" 

δ ὃς εὖτ᾽ ἂν ἄλλων κρεισσόνων ὁρμὴν μάϑῃ, 

στρόβιλος ἀμφάκανϑον εἰλίξας δέμας 
δ κεῖται δακεῖν τε καὶ ϑιγεῖν ἀμήχανος. 
42, 'ràv δὲ λεπάδων, φησὶν ὁ Δίφιλος, τινὲς 

μέν εἰσι μικραί, τινὲς δὲ καὶ ὀστρέοις ἐοικυῖαι. εἰσὶ 
10 δὲ σκληραὶ καὶ ὀλιγόχυλοι καὶ οὐκ ἄγαν δριμεῖαι, εὔ- 

στομοι δὲ καὶ εὐκατέργαστοι, ἔφϑαὶ δὲ ποσῶς εὔστο- 
μοι. αἵ δὲ πίνναι οὐρητικαί, τρόφιμοι. δύσπεπτοι, 
δυσανάδοτοι. ἐοίκασι δ᾽ αὐταῖς καὶ οἵ κήρυκες" ὧν 
οἵ μὲν τράχηλοι εὐστόμαχοι, δυσκατέργαστοι δέ" διὸ 

15 τοῖς ἀσϑενοῦσι τὸν στόμαχον οἰκεῖοι" δυσέκκριτοί τε 
καὶ μέσως τρόφιμοι. τούτων δὲ αἱ μήκωνες λεγόμεναι 
πρὸς τοῖς πυϑμέσιν ἁπαλαί, εὔφϑαρτοι. διὸ τοῖς τὴν 
γαστέρα ἀσϑενοῦσιν οἴκεῖαι. αἴ δὲ πορφύραι μεταξὺ 
πέννης εἰσὶ καὶ [τοῦ] κήρυκος" ὧν οἵ μὲν τράχηλοι 

30 πολύχυλοι, εὔστομοι. τὸ δὲ λοιπὸν αὐτῶν ἁλυκὸν καὶ 

γλυκὺ καὶ εὐανάδοτον εἰς ἐπίκρασίν τ᾽ ἐπιτήδειον. τὰ 
δὲ ὄστρεα γεννᾶται μὲν καὶ ἐν ποταμοῖς καὶ ἐν λέ- 
μναῖς καὶ ἐν ϑαλάσσῃ. κράτιστα δὲ τὰ θαλάττια, 
ὅταν λίμνη ἢ ποταμὸς παρακέηται. γίνεται γὰρ εὔ- 

95 χυλα καὶ μείξονα καὶ γλυκύτερα. τὰ δὲ πρὸς ἠόσι 
καὶ πέτραις ἰλύος καὶ (γλυκέος) ὕδατος ἀμιγῆ μικρά, 

3. φοινίκηι καινὴ À: corr. Dalec δ ὅσ᾽ A; corr, CE 
6 ἀμφ’ ἄκανθαν (ἄκανθας E) ACE: corr.Salm Τ 8/ye ACE 
10. 11 εὔστομοί τε καὶ δυσκατέργαστοι, ἔφϑαὶ δὲ ποσῶς εὐστό- 
μάχοι Coraes coll. Xenocr. de alim. apud Oribas. 1 146 Daremb 
14 εὔστομοί Mein, sed cf. p. 87d — 17 fort. (af) πρὸὸ 19 τοῦ 
om.CE 25 μείζω CE 806 γλυκέος add. K coll. Plin. 82, 59 

1t 
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σκληρά, δηκτικά. τὰ δὲ ἐαρινὰ ὄστρεα xal và κατὰ 
τὴν τοῦ ϑέρους ἀρχὴν κρείσσονα, πλήρη, ϑαλασσί- 
ξοντα μετὰ γλυκύτητος, εὐστόμαχα, εὐέκκριτα. τὰ δὲ 
συνεψόμενα μαλάχῃ ἢ λαπάϑῳ ἢ ἰχϑύσιν ἢ καϑ᾽ αὑτὰ 
τρόφιμα καὶ εὐκοίλια᾿ 48. Μνησίϑεος δ᾽ ὃ ᾽4ϑη- 
ναῖος ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν φησιν" “ὕστρεα καὶ κόγχαι 
καὶ μύες καὶ τὰ ὅμοια τὴν μὲν σάρκα δυσκατέργαστά 
ἐστι διὰ τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν αὐτοῖς ἁλυκήν. διόπερ 
ὠμὰ μὲν ἐσϑιόμενα κοιλίας ἐστὶν ὑπαχτικὰ διὰ τὴν 
ἁλυκότητα, τὰ δὲ ἐψόμενα ἀφίησιν ἤτοι πᾶσαν ἢ τὴν 
πλείστην ἅλμην εἰς τὴν συνέψουσαν αὐτὴν ὑγρότητα. 
διόπερ αἵ μὲν ὑγρότητες, ἐν αἷς ἂν ἑψηϑῇ τι τῶν 
ὀστρέων, ταρακτικαὶ καὶ ὑπακτικαὶ κοιλίας εἰσίν, αἵ 

ὃὲ σάρκες τῶν ἑψομένων ὀστρέων ψόφους ποιοῦσιν 
ἐστερημέναι τῶν ὑγρῶν. τὰ δὲ ὀπτὰ τῶν ὀστρέων, 
ἐάν vig αὐτα καλῶς ὀπτήσῃ, ἀλυποτάτην ἔχει διάϑε- 
σιν᾽ πεπύρωται γάρ. διὸ οὐχ ὁμοίως τοῖς ὠμοῖς ἐστι 
δύσπεπτα καὶ τὰς ὑγρότητας ἐν αὑτοῖς ἔχει κατεξη- 
ραμμένας, δι’ ὧν ἔκλυτος ἡ κοιλία γίνεται. τροφήν 
τε δίδωσιν ὑγράν τε καὶ δύσπεπτον ἅπαν OGtQsov καὶ 30 
πρὸς τὰς οὐρήσεις ἐστὶν οὐκ εὔοδα. ἀκαλήφη δὲ καὶ 
ἐχίνων ὠὰ καὶ τὰ τοιαῦτα τροφὴν μὲν δίδῶσιν ὑγρὰν 
καὶ μικράν, τῆς δὲ κοιλίας ἐστὶν λυτικὰ καὶ οὐρήδεως 
κινητικά.ἢ 

44. Νίκανδρος δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐν Γεωργικοῖς 25 

τάδε τῶν ὀστρέων καταλέγει (fr. 88 Schn) 

ἠὲ καὶ ὄστρεα τόσσα βυϑοὺς ἅτε βόσκεται ἅλμης, 

2 κρείσσω CE 4 μᾶλλον» ἢ xa9' αὑτὰ Καὶ 18. 
19 κατεξηρασμένας À: corr. CE 19. 20 fort. τροφὴν δὲ 
27 fv9ovc κάτα Mein 
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νηρῖται στρόμβοι τε πελωριάδες τε μύες τε. 
γλίσχραι τ᾽ ἀλλὰ σύνες τε καὶ αὐτῆς φωλεὰ πίνης. 

xul ̓ Αρχέστρατος δ᾽ ἐν Γαστρονομίᾳ φησί (ἔν. 50 R)* 
ο΄ τοὺς μῦς Aivog ἔχει μεγάλους, ὕστρεια δ᾽ Γάβυδος, 

δ "τὰς ἄρχτους Πάριον, τοὺς δὲ χτένας ἡ Μιτυλήνη" 
πλείστους δ᾽ ᾿Αμβρακία παρέχει καὶ ἄπλατα μετ᾽ 

αὐτῶν .... 
“Μεσσήνῃ δὲ πελωριάδας στενοπορϑμέίδι κόγχας 

5 χἀν ᾿Εφέσῳ λήψει τὰς λείας οὔ τι πονηράς. 

10 τήϑεα Καλχηδών, τοὺς χήρυκας δ᾽ ἐπιτρίψαι 
6 Ζεύς, τούς τε ϑαλασσογενεῖς καὶ τοὺς ἀγοραίους, 
πλὴν ἑνὸς ἀνθρώπου" κεῖνος δέ μοί ἐστιν ἑταῖρος 
“Πέσβον ἐριστάφυλον ναίων, 'Ayd9ov δὲ καλεῖται. 

καὶ Φιλύλλιος δὲ ἢ ὅστις ἐστὶν ὁ ποιήσας τὰς Πό- 

15 À&tg φησί (I 785 K) 
᾿χήμας, λεπάδας, σωλῆνας, μῦς, πίννας, κτένας ἐκ 

“Μηϑύμνης. 
ὄστρεια δὲ μόνως οὕτως ἔλεγον οἵ ἀρχαῖοι. Κρατῖ- 

vog ᾿Αρχιλόχοις (114 K) 
ΓΝ πίννῃσι καὶ ὀστρείοισιν ὁμοίη. 

καὶ Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ (p.230 ν. 8 1)" 
ὕστρεια συμπεφυκότα. 

ὄστρεον δὲ ὡς ὄρνεον Πλάτων ἐν Φαίδρῳ (φ. 380 ο)" 
“ὀστρέου τρόπον, φησί, δεδεσμευμένοι,᾽ καὶ ἐν Τιμαίῳ 

1 πελωρίδες À: corr Mus 3 Jie Ἁλοσύδνης τέκνα 
καὶ Bothe 4 μῦσϑ᾽ ἡ αἶνος A μῦς ἡ αἶνος CE: corr. Mus, 
fort. μύας ὄστρεα ACE: corr, Mus B τοὺς ἄρκτους CE 

Eex s cor) 6 πλείστους ommino verum, recte hia- 
not. Di 8 πελωριάδαϊς A superscr. e: corr, Mus στε- 

& A: com. Mus — 8.9 κόγχαι i. q. χῆμαι (cf. Phot. 
s. κόγχη), chemae laeves Plin. 32, 141 9 post πονηράς fort. 
lacuna 10. 17 cf p.86e 18 crore ACE: corr. Mus 
21 γώμοις A 
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(p. 92b)' ᾿τὸ τῶν ὀστρέων γένος συμπάντων, ἐν δὲ τῷ 
τῆς Πολιτείας δεκάτῳ ὕστρεια εἶπε (p. 6114)" ἵπροσ- 
πεφυκέναι ὄστρειά τε καὶ φυκία. αἱ δὲ πελωρίέδες 
ὠνομάσθησαν παρὰ τὸ πελώριον. μεῖξον γάρ ἐστι 
χήμης καὶ παρηλλαγμένον. ᾿Δριστοτέλης δέ φησι 
καὶ ἐν ἄμμῳ αὐτὰς γίνεσϑαι. τῶν δὲ χημῶν μνημο- 
νεύει Ἴων ὃ Χῖος ἐν ᾿ΕἘπιδημίαις (FHG II 47). καὶ 

ἴσως οὕτως ὠνόμασται τὰ κογχύλια παρὰ τὸ κεχη- 
νέναι. 

45. περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἰνδικὴν γινομένων 
ὀστρέων — οὐ γὰρ ἄκαιρον καὶ τούτων μνησϑῆναι 
διὰ τὴν τῶν μαργαριτῶν χρῆσιν --- Θεόφραστος 

μὲν ἐν τῷ περὶ λίϑων γράφει οὕτως (ὁ. 86) “τῶν 
ϑαυμαξομένων δὲ λίθων ἐστὶν καὶ ὃ μαργαρίτης κα- 
λούμενος, διαφανὴς μὲν τῇ φύσει" ποιοῦσι δ᾽ ἐξ av- 
τοῦ τοὺς πολυτελεῖς ὄρμους. γίνεται δὲ ἐν ὀστρέῳ 
τινὶ παραπλησίῳ ταῖς πίνναις, πλὴν ἐλάττονι. μέγε- 
ϑος δὲ ἡλίκον ἰχϑύος ὀφθαλμὸς εὐμεγέϑης. ᾿άνδρο- 
σϑένης δ᾽ ἐν τῷ τῆς Ἰνδικῆς Παράπλῳ (fr. 1 M) γρά- 
φει οὕτως" ἱτῶν δὲ στρόμβων καὶ χοιρίνων καὶ τῶν 
λοιπῶν κογχυλίων ποικίλαι αἴ ἰδέαι καὶ πολὺ διάφοροι 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν᾽ γίνονται δὲ πορφύραι τε καὶ ὀστρέων 
πολὺ πλῆϑος τῶν λοιπῶν᾽ ἕν δὲ ἴδιον ὃ καλοῦσιν ἐκεῖ- 
νοι βέρβερι, ἐξ οὗ ἡ μαργαρῖτις λίϑος γίνεται. αὕτη δ᾽ 
ἐστὶ πολυτελὴς κατὰ τὴν ᾿Δσίαν καὶ πωλεῖται περὶ Πέρ- 
δας τε καὶ τοὺς ἄνω τόπους πρὸς χρυσίον. ἐστὶ δ᾽ 

2 et 8 ὄστρεα Α: corr. ΠΣ; 2. 8 συμπεφυκέναι A 4 τὸ 
πέλωρον Et. M. 659, 55, ubi haec pleniora usifov γάρ τι CE 
8. 9 γῆμαι δέ, φησί, παρὰ τὸ κεχηνέναι ἴσως ΟΕ, et fort. Athe- 
naeus dixerat et γήμη et κογχύλια ab κε ηνέναι verbo ducta 
esse 21 aí ποικίλαι ἡδεῖαι ACE: corr. Coraes (variae Species 
iam Dalec) 22 πορφύρα A: corr.s— 25. 26 παρὰ Πέρσας CE 

μι 0 
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ἡ μὲν τοῦ ὀστρέου ὄψις παραπλησία τῷ. κτενί, οὐ 
διέγλυπται δὲ ἀλλὰ λεῖον τὸ ὄστρακον ἔχει καὶ δασύ, c 
οὐδὲ ὦτα ἔχει δύο ὥσπερ ὁ κτεὶς ἀλλὰ ἕν. ἡ δὲ λέ: 
fog γίνεται ἐν τῇ σαρκὶ τοῦ ὀστρέου, ὥσπερ ἐν τοῖς 

5 συείοις ἡ χάλαξα, καί ἐστιν ἣ μὲν χρυσοειδὴς σφό- 
doa, ὥστε μὴ ῥαδίως διαγνῶναι ὅταν παρατεϑῇ παρὰ 
τὸ χρυσίον, ἣ δὲ ἀργυροειδής, ἣ δὲ τελέως λευκή, 
ὁμοία τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν ἰχϑύων᾽ Χάρης δ᾽ ὃ 
“Μιτυληναῖος ἐν ἑβδόμῃ τῶν περὶ ᾿Δλέξανδρον ἴστο- 

1ὸ ριῶν φησι (&.12 M) θηρεύεται δὲ κατὰ τὴν Ἰνδι- 
xiv ϑάλασσαν, ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὴν ᾿Δρμενίαν 
καὶ Περσικὴν καὶ Σουσιανὴν καὶ Βαβυλωνίαν, παρό- 
μοιον ὀστρέῳ' τὸ δ᾽ ἐστὶν ἁδρὸν καὶ πρόμηκες, ἔχον 
ἐν αὑτῷ σάρκα καὶ μεγάλην καὶ λευχήν, εὐώδη σφό- 

15 doc. ἐξ ὧν ἐξαιροῦντες ὀστᾶ λευκὰ προσαγορεύουσι 
μὲν μαργαρίτας, κατασχευάξουσι δ᾽ ἐξ αὐτῶν ὁρμί- 
σκους vs καὶ ψέλια περὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας" 

περὶ ἃ σπουδάξουσιν Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ πάντες 
᾿Ασιανοὶ πολὺ μᾶλλον τῶν ἐκ χρυσίου γεγενημένων’ 

30 46. Ἰσίδωρος δ᾽ ὁ Χαρακηνὸς ἐν τῷ τῆς Παρϑίας 
“Περιηγητικῷ κατὰ τὸ Περσικὸν πέλαγος νῆσόν quow e 
εἶναί τινα, ἔνϑα πλείστην μαργαρῖτιν εὑρίσκεσϑαι. 
διόπερ σχεδίας καλαμίνας πέριξ εἶναι τῆς νήσου, ἐξ 
ὧν χαϑαλλομένους εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐπ᾽ ὀργυιὰς εἴ- 

36 κοσιν ἀναφέρειν διπλοῦς κόγχους. φασὶ δ᾽ ὅταν βρον- 
ταὶ συνεχεῖς ὦσι καὶ ὄμβρων ἐχχύσεις, τότε μᾶλλον 
τὴν πίνναν κύειν, καὶ πλείστην γίγνεσθαι μαργαρῖτιν 
καὶ εὐμεγέϑη. τοῦ δὲ χειμῶνος εἰς τὰς ἐμβυϑίους 
ϑαλάμας δύνειν εἰώϑασιν αἴ πίνναι" ϑέρους δὲ τὰς f 

5 συΐοις A eos CE 16 μαργαρίτην A: corr CE 
96 διπλοῦς suspectum 26 aliter Plin. 9, 108 

- 
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μὲν νύχτας κεχήνασι διανηχόμεναι, ἡμέρας δὲ μύου- 
σιν. ὅσαι δ᾽ ἂν πέτραις ἢ σπιλάσι προσφυῶσι. ῥιζο- 
βολοῦσι κἀνταῦϑα μένουσαι τὴν μαργαρῖτιν γεννῶσι. 
ξῳογονοῦνται δὲ καὶ τρέφονται διὰ τοῦ προσπεφυκύ- 
τος τῇ σαρκὶ μέρους. τοῦτο δὲ συμπέφυκε τῷ τοῦ ἡ 
κόγχου στόματι χηλὰς ἔχον καὶ νομὴν εἰσφέρον. ὃ 
δή ἐστιν ἐοικὸς καρκίνῳ μικρῷ καλούμενον πινοφύ- 
λαξ. διήκει δ᾽ ἐκ τούτου ἡ σὰρξ μέχρι μέσου τοῦ 
κόγχου οἵἷονεὶ ῥίξα, παρ᾽ ἣν ἡ μαργαρῖτις γεννωμένη 
αὔξεται διὰ τοῦ στερεοῦ τῆς κόγχης καὶ τρέφεται ὅσον Y 
ἂν 1$ προσπεφυκυῖα χρόνον. ἐπειδὰν δὲ παρὰ τὴν 
ἔχφυσιν ὑποδυομένη ἡ σὰρξ καὶ μαλακῶς ἐντέμνουσα 
χωρίσῃ τὴν μαργαρῖτιν ἀπὸ τοῦ κόγχου, ἀμπέχουσα 
μὲν οὐκέτι τρέφει, λειοτέραν δ᾽ αὐτὴν καὶ διαυγεστέ- 
ραν ποιεῖ καὶ καϑαρωτέραν. ἡ μὲν οὖν ἐμβύϑιος 1 
πίννα διαυγεστάτην [ποιεῖ] καὶ καϑαρωτάτην καὶ με- 
γάλην γεννᾷ μαργαρῖτιν, ἡ δὲ ἐπιπολάξουσα καὶ ἀνω- 
φερὴς διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀκτινοβολεῖσϑαι δύδχρους 
καὶ ἥσσων. κινδυνεύουσι δ᾽ οἵ ϑηρῶντες τοὺς μαρ- 
γαρέίτας, ὅταν εἰς κεχηνότα κόγχον κατ᾽ εὐθὺ ἐκτεί- 9 
νῶδι τὴν χεῖρα" μύει γὰρ τότε, καὶ πολλάκις οἵ δά- 
κτυλοι αὐτῶν ἀποπρίονται" ἔνιοι δὲ καὶ παραχρῆμα 
ἀποϑνήσκουσιν. ὅσοι δ᾽ ἂν ἐκ πλαγίου ὑποϑέντες τὴν 
χεῖρα τύχωσι, ῥαδίως τοὺς κόχχους ἀπὸ τοῦ λίϑου 
ἀποσπῶσιν. μαράγδων δὲ μνημονεύει Μένανδρος 3 
ἐν Παιδίῳ (IV 181 M) 

8 μένουσαι K: ἐνοῦσαι ACE 7. 8 debebat τῷ καλουμένῳ 
πινοφύλακι, turbavit epitomator; ego haec omnia parum intel- 
lego 13 ἀμπέχουσα (om. CE) obscurum, ἀμπίσχουσα Wilam 
16 xoi? del. K, nisi forte verba ποιεῖ καὶ καϑαρωτέραν (sic 
ACE: corr. s) omnia ex v. 15 iterata delenda 25 ἀνασπῶ- 
σιν CE 26 πεδίωι À: corr. Cas 
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μάραγδον εἶναι ταῦτ᾽ ἔδει καὶ σάρδια. 
ἄνευ δὲ τοῦ δ λεκτέον" παρὰ γὰρ τὸ μαρμαίρειν ὠνό- 
μασται τῷ διαυγὴς ὑπάρχειν. 

47. μετὰ ταῦτα περιηνέχϑησαν πίνακες ἔχοντες 
5 TON ΕΞ YAATOX ΚΡΕΩ͂Ν πολλά, πόδας καὶ κεφαλὰς 

καὶ ὠτία καὶ σιαγόνας, ἔτι δὲ καὶ χορδὰς καὶ κοιλίας 
καὶ γλώσσας, ὥσπερ ἔϑος ἐστὶν ἐν τοῖς κατὰ τὴν 
᾿Δλεξάνδρειαν λεγομένοις ἑφϑοπωλίοις. “εἴρηται γάρ, 
Οὐλπιανέ, καὶ τὸ ἑφϑοπώλιον παρὰ Ποσειδέππῳ 

10 ἐν Παιδίῳ (IV 519 M) καὶ πάλιν ξητούντων τοὺς 

ὀνομάσαντάς τι τούτων ὃ μέν τις ἔλεγε' ᾿τῶν ἐδω- 
δέμων κοιλιῶν μνημονεύει ᾿ἀριστοφάνης ἐν ᾿Ιππεῦσι 
(800) φήσω δε ἀδεκατεύτους κοιλίας πωλεῖν" καὶ ἃ 

ἑξῆς (100) 
15 τί μ᾽, ὠγάϑ᾽, oU πλύνειν ἐᾷς τὰς κοιλίας 

πωλεῖν τε τοὺς ἀλλᾶντας, ἀλλὰ καταγελᾷς: 

καὶ πάλιν (856) 

ἐγὼ δέ (γ᾽ ἤνυστρον βοὸς καὶ κοιλέαν ὑείαν 
καταβροχϑίσας κἄτ᾽ ἐχπιὼν τὸν ξωμὸν ἀναπόνιπτος 

20 λαρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας καὶ Νικίαν ταράξω. 
καὶ πάλιν (1118) 

ἡ δ᾽ Ὀβριμοπάτρα γ᾽ ἑφϑὸν ἐκ ξωμοῦ κρέας e 
καὶ χόλικος ἠνύστρου τε καὶ γαστρὸς τόμον. 

σιαγόνος δὲ Κρατῖνος Πλούτοις ( 68 K) 

25 περὶ σιαγόνος βοείας μαχόμενος. 
καὶ Σοφοκλῆς ᾿Δμύκῳ (ἔν. 109 N) 

σιαγόνας τε δὴ μαλϑακὰς τίέϑησι. 

ΘΟ 

2 cf. Et. M. 720, δὅ 8 nomen eius qui loquitur (Cyn- 
ulei, ut putat Wilam) sustulit epitomator 9 ποσιδίππωι 
A 16 ὦ ἀγαϑέ Δ 18 δὲ ἤνυστραν et ὑΐνην A. 19 ἀπό- 
ψιπτος À 
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Πλάτων δ᾽ ἐν Τιμαίῳ γράφει (p. 16d)" “καὶ τὰς σια- 
γόνας ἄχρας αὐτοῖς συνέδησεν ὑπὸ τὴν φύσιν τοῦ 
προσώπου. καὶ Ξενοφῶν ἐν τῷ περὶ ἱππικῆς (1, 8)" 

ὃ 'σιαγόνα μικρὰν συνεσταλμένην. οἱ δὲ διὰ vov v 

9b 

b 

στοιχείου ἐκφέροντες xav ἀναλογίαν λέγουσιν ἀπὸ 
τοῦ ὑός. χορδῶν vs μέμνηται ExíyaQuog, ἃς ὀρύας 
ὀνομάξει, ἐπιγράψας τι καὶ τῶν δραμάτων Ὀρύαν 
(p.248 L). ᾿“ριστοφάνης ἐν Νεφέλαις (4556) 

ἔκ μου χορδὴν 
τοῖς φρονεισταῖς παραϑέντων. 

Κρατῖνος ἐν Πυτίνῃ (1172 K) 

ὡς λεπτός, ἦ δ᾽ ὅς, ἔσϑ᾽ ὁ τῆς χορδῆς τόμος. 
καὶ Εὔπολις ἐν «ἰξίν (Ὁ. 964. "4Astug δ᾽ ἐν 4ευ- 

καδίᾳ ἢ Ζραπέταις (II 8344 K) 
χορδαρέίου τόμος ἧκεν καὶ περικομμάτιον. 

᾿Αντιφάνης ἐν Γάμοις (ib. 40) 
ἐκτεμὼν χορδῆς μεσαῖον. 

48. ποδῶν δὲ καὶ ὠτίων, ἔτι δὲ ῥύγχους άλεξις 
ἐν Κρατείᾳ ἢ Φαρμακοπώλῃ᾽ τὸ δὲ μαρτύριον ὀλίγον 
ὕστερον ἐκϑήσδομαι (p. 107b), πολλὰ ἔχον τῶν ξητουμέ- 
vov ὀνομάτων. Θεόφιλος Παγκρατιαστῇ (Il 476 K) 

ἑφϑῶν uiv σχεδὸν 
τρεῖς μνᾶς, B. λέγ᾽ ἄλλο. 4. ῥυγχίον, κωλῆν, πόδας 
τέτταρας ὑείους, B. Ἡράκλεις. 4. βοὸς δὲ τρεῖς. 

AvatíAag Μαγείροις (II 269 K) 

vOv 4ἰσχύλου πολὺ μᾶλλον sivaí μοι δοκεῖ 
ἰχϑύδι᾽ ὀπτᾶν. Β. τί σὺ λέγεις; ἰχϑύδια; 

6 puto συύς 1 περικομματίων À: corr. Mein 18 πο- 
δῶν τε À (verba cum Antiphanis versu coniuncta): corr. Cas 
ἄλεξις δὲ À: corr. Cas 19 κρατίαι À 25 Anaxilae nomen 
suspectum Meinekio propter p. 219 v. 8, sed fort. alia interci- 
derunt 26 8qq haec omnia obscura 

ex 

10 

15 

2b 
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συσσίτιον μέλλεις νοσηλεύειν. ὅσον 
"ἀκροκώλι᾽ ἕψειν... ῥύγχη, πόδας. 

᾿ΑἈναξίλας δ᾽ ἐν Κίρκῃ üb. 367)" 

δεινὸν μὲν γὰρ ἔχονθ᾽ ὑὸς 

8 ῥύγχος, ὦ φίλε Κινησία. 
καὶ ἐν Καλυψοῖ (b. 366)" 

ῥύγχος φορῶν ὕειον ἠσϑόμην τότε. c 
ὠτάρια δ᾽ ὠνόμασε καὶ "Ava&avógídng ἐν Σατυρέᾳ 
Gb: 166). "4Eróvixog δὲ ἐν Χαλκιδικῷ φησιν üb. 415)" 

40 ξωμὸν ποιῶ 
ϑερμὸν ἰχϑὺν ἐπαναπλάττων, ἡμέβρωτα λείψανα 
συντιϑείς, οἴνῳ διαίνων, ἔντερ᾽ ἁλὶ καὶ σιλφίῳ 
σφενδονῶν, ἀλλᾶντα τέμνων, παραφέρων χορδῆς 

τύμον, 
15 8 ῥύγχος εἰς ὄξος πιέξων, ὥστε πάντας ὁμολογεῖν 

τῶν γάμων κρείττω γεγονέναι τὴν ἕωλον ἡμέραν. 
᾿Αφιστοφάνης Προαγῶνι (I 510 K)* d 

ἐγευσάμην χορδῆς ὁ δύστηνος τέκνων" 
πῶς ἐσίδω ῥύγχος περικεκαυμένον; 

30 Φερεκράτης oou b. 118)" 
ὡς οὐχὶ τουτὶ ῥύγχος ἀτεχνῶς ἐσθ᾽ ὑός. 

καὶ τόπος δέ τις οὕτω καλεῖται 'Ρύγχος περὶ Σερά- 
τὸν τῆς Αἰτωλίας, ὥς φησι Πολύβιος ἐν ς΄ ἱστοριῶν 
(6. 69). Στησίχορός τέ φησιν ἐν Συοϑήραις (fr.14B)* 

35 κρύψαι δὲ ῥύγχος 
ἄκρον γᾶς ὑπένερϑεν. 

5 ὦ qiie, κνησιᾶν Mein 9 χαλκιδι À: corr. Hemsterh 
10 ξωμοποιῶ ACE: corr Cas 15 οἴνῳ διαίνων Emperius: 
σιονταιανω A ἕτεράλικα σιλφίωε A: corr. Seidler 18 τέμνω 
παραφέρα ACE: corr Kock 15 muito ACE: corr. Di 
νόθον δ ilm 25 κρύψε 
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ὅτι δὲ κυρίως λέγεται φύγχος ἐπὶ τῶν συῶν προεέρη- 
e ται. ὅτι δὲ καὶ ἐπ᾿ ἄλλων (gov Ἄρχιππος ᾿άμφι- 
τρύωνι δευτέρῳ (1679 K) κατὰ παιδιὰν εἴρηκε καὶ ἐπὶ 
τοῦ προσώπου οὕτως" 

καὶ ταῦτ᾽ ἔχων τὸ ῥύγχος οὑτωσὶ μακρόν. 6 
καὶ Δἀραρὼς ᾿Αδώνιδι (II 215 EK) 

ὁ γὰρ 950g τὸ ῥύγχος ὡς ἡμᾶς στρέφει. 
49. ἀκροκωλίων δὲ μέμνηται ᾿Δἀριστοφάνης 4Δἰο- 

λοσίκωνι (II 393 K)* 

καὶ μὴν τὸ δεῖν᾽, ἀκροκώλια δή cou τέτταρα 10 
f ἥψησα τακερᾶ. 
καὶ ἐν Γηρυτάδῃ (b. 480)" 

ἀκροκώλι᾽, ἄρτοι, κάραβοι. 
“ντιφάνης Κορινθίῳ ( 61 Κ)᾽ 

ἔπειτα κἀκροκώλιον 10 

ὕειον ,ἀφροδίτῃ; γελοῖον. Β. ἀγνοεῖς" 

ἐν τῇ Κύπρῳ δ᾽ οὕτω φιληδεῖ ταῖς ὑσίν, 

(ὦν δέσποϑ᾽, ὥστε σκατοφαγεῖν ἀπεῖρξε 
5 τὸ ξῷον, τοὺς δὲ βοῦς ἠνάγκασεν. 

ὅτι δ᾽ ὄντως ᾿ἀφροδίτῃ ὗς ϑύεται μαρτυρεῖ Καλλί- 20 

96 μᾶάχος (fr. 100} 1 Schn) ἢ Ζηνόδοτος ἐν ἱστορικοῖς ὑπο- 
μνήμασι γράφων cs: “᾿Αργεῖοι ᾿ἀφροδίτῃ vv ϑύουσι, 
καὶ ἢ ἕξορτὴ καλεῖται Ὑστήρια᾽ Φερεκράτης δ᾽ ἐν 
Μεταλλεῦσι (I 175, 13 K)* 

OysA(0sg δ᾽ ὁλόκνημοι πλησίον τακερώταται 26 
ἐπὶ πινακίσκοις καὶ δίεφϑ᾽ ἀκροκώλια. 

1. 2 προείρηται: videtur de hac re fusius dictum fuisse 
p. 96 bc, cf. schol. Ar. av. 348 9 cf. Bekk. an. 118, 9 
10 δὴ Bergk: óc A 17 ὑεσὶν Α: corr. Schw 18 ὦ add, 
Schw ἀπείθισε Kock 18, 19 ἀπεῖρξε uiv | τὸ ξῷον αὐτοῦ, 
τοὺς Herw 28 ὑστηρία Α: corr. CE 
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"AÀskig Κυβευταῖς (1 339 K)* 
ἠριστηκότων 

σχεδόν τι δ᾽ ἡμῶν ἐξ ἀκροχωλίου τινός. 
x&v Παννυχίδι (ἢ» ᾿Ερίϑοισιν (ib. 368)" 

δ ἡμίοπτα μὲν 
τὰ κρεάδι᾽ ἐστί, τὸ περίκομμ᾽ ἀπόλλυται, 
ὁ γόγγρος ἐφϑός, τὰ δ᾽ ἀκροκώλι᾽ οὐδέπω. b 

τῶν δ᾽ ἑφθῶν ποδῶν μνημονεύει Φερεκράτης ἐν 
“Ἰουλοδιδασκάλῳ (I 157 K)* 

10 ὡς παρασκευάξεται δεῖπνον πῶς ἂν εἴπαϑ᾽ ἡμῖν. 
B. καὶ 059" ὑπάρχει τέμαχος ἐγ- 

χέλειον ὑμῖν, τευϑίρ, ἄρ- 
ψειον κρέας, φύσκης τόμος, 

5 ποὺς ἑφϑός, ἧπαρ, πλευρόν, ὁρ- 
15 νίϑεια πλήϑει πολλά, vv- 

φὸς ἐν μέλιτι, μερὶς κρεῶν. 
᾿ἀντιφάνης Παρασίτῳ (II 81 K)* 

χοιρίων 

σκέλη καπύρ᾽. B. ἀστεῖόν γε, νὴ τὴν Ἑστίαν, 
30 ἄριστον. 4. ἑφϑὸς τυρὸς ἐπεδόνει πολύς. e 

"Exgavríóng δ᾽ ἐν Σατύροις (19 E)* 

πόδας ἐπεὶ δέοι πριάμενον καταφαγεῖν ἑφϑοὺς ὑός. 
γλώσσης δὲ μέμνηται ᾿ἀριστοφάνης ἐν Ταγηνι- 

σταῖς διὰ τούτων (1 523 K)* 
25 ἅλις ἀφύης uov παρατέταμαι γὰρ τὰ λιπαρὰ 

κάπτων. 

3 vix integer, Ἐξ Mein non recte 4 ἢ κἀᾶ, Mus 4. 
S Ἔρίϑοις᾽ ἵν᾿ ἡμίοπτα Di 10 ὕπως (πῶς οὖν Wilam, malo 
καὶ màs) παρασκ. Bergk τὸ δεῖπνον εὔπαϑ᾽ ἡμῖν Elusl 
11. 15 ἐγχέλιον A ̂ 12.18 ἀρνίον A 14. 16 ὀρνίθια À 18 χοι- 

A: cor Schw ὀ 32 ἐπεὶ Mein (τ᾿ ἐπεὶ Di): τὲ εἰ À. 
35 παρατέταγμαι A: corr. schol. Ar. Ach. 640 
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ἀλλὰ φέρετατ᾽ ἀπόβασιν ἡπάτιον ἢ καπριδίου νέου 
κόλλοπά τιν᾽" εἰ δὲ μή, πλευρὸν ἢ γλῶτταν ἢ 
σπληνὸς ἢ νῆστιν ἢ δέλφακος ὀπωρινῆς 

δ ἠτριαίαν φέρετε δεῦρο μετὰ κολλάβων 
χλιαρῶν. 

80. τοσούτων λεχϑέντων καὶ περὶ τούτων οὐδὲ 
τῶν ἰατρῶν οἷ παρόντες ἀσύμβολοι μετειλήφασιν. ἔφη 

γὰρ ὁ ΔΙιιονυσοκλῆς ᾿Μνησίϑεος ὃ ᾿Αϑηναῖος ἐν 
τῷ περὶ ἐδεστῶν ἔφη" “κεφαλὴ καὶ πόδες. ὑὸς οὐ 
πολὺ τὸ τρόφιμον καὶ λιπαρὸν ἐν ἑαυτοῖς ἔχουσι. 
καὶ ὃ Δεωνίδης" ᾿Δήμων ἐν δ΄ Av9í0og (FHGIS378) 
᾿Αφείδαντα, φησί, βασιλεύοντα ᾿Αϑηνῶν Θυμοίτης ὁ 
νεώτερος ἀδελφὸς νόϑος ὧν ἀποκτείνας αὐτὸς ἐβασί- 

λευσεν. ἐφ᾽ οὗ Μέλανθος Μεσσήνιος ἐκπεσὼν τῆς 

πατρίδος ἐπήρετο τὴν Πυϑίαν ὅπου κατοικήσει. ἣ δὲ 
ἔφη, ἔνϑα ἂν ξενίοις πρῶτον τιμηϑῇ τοὺς πόδας αὐτῷ 
καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τῷ δείπνῳ παραϑέντων. καὶ 
τοῦτ᾽ ἐγένετο αὐτῷ ἐν '"EAsvoivv τῶν ἱερειῶν γὰρ 
τότε πάτριόν τινα ἑορτὴν ἐπιτελουσῶν καὶ πάντα τὰ 
κρέα κατανηλωχυιῶν, τῶν δὲ ποδῶν καὶ τῆς κεφαλῆς 
ὑπολοίπων ὄντων ταῦτα τῷ Μελάνϑῳ ἀπέστειλαν. 

51. MHTPA ἕξῆς ἐπεισηνέχϑη, μητρόπολίς τις ὡς 
ἀληϑῶς οὖσα καὶ μήτηρ τῶν Ἱπποκράτους υἱῶν, οὖς 
εἰς ὑωδίαν κωμῳδουμένους οἶδα. εἰς ἣν ἀποβλέψας 

ὁ Οὐλπιανὸς ᾿ἄγε δή, ἔφη. ἄνδρες φίλοι, παρὰ τίνι 

1 corruptus, φέρεϑ᾽ ἡπάτιον ῃ Di 8 σπλῆνα γ᾽ ἢ Herm, 
σπλῆνα καὶ Blaydes ὀὐπωρινῆς IX 874 f: ἢ euis Α 4 ἦτρι- 

αίαν III 110 f: ἤτριεα À 6 lemma ΤΩ͂Ν Εἷς A T€AOC 

TOY € ἀρχὴ TOY 8 — 6. 1 fort. οὐδὲ (τούτων) τῶν 8 διο- 
ψυσιοκλῆς À: corr. K 19 ἀφίδαντα Α 14 ὁ Μεσσήνιος 
CE 16 κατοικήσηι À: corr. CE 17 fort. ἐπὶ δείπνῳ 
20 καταναλωκυιῶν À κατηναλωκυιῶν CE 

ὄ 
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κεῖται ἡ μήτρα; ἱκανῶς γὰρ γεγαστρίσμεϑα καὶ καὶ- 
φὸς ἤδη ᾽στὶ καὶ λέγειν ἡμᾶς. τοῖς δὲ κυνικοῖρ τοῦτο 
παρακελεύομαι σιωπᾶν κεχορτασμένοις ἀφειδῶς, πλὴν 
εἰ μὴ καὶ τῶν σιαγόνων καὶ τῶν κεφαλῶν κατατρῶξαι 

5 βούλονται καὶ τὰ ὀστᾶ, ὧν οὐδεὶς φϑύόνος αὐτοῖς 

ἀπολαύειν ὡς κυσί" τοῦτο γάρ εἰσι καὶ εὔχονται κα- 
λεῖσϑαι. 

νόμος δὲ λείψαν᾽ ἐκβάλλειν κυσίν. 
ἐν Κρήσσαις ὁ Εὐριπίδης ἔφη (f. 419 N). πάντα γὰρ 

10 ἐσϑίειν καὶ πίνειν ϑέλουσιν, ἐπὶ νοῦν οὐ λαμβάνοντες 
ὅπερ ὁ ϑεῖος Πλάτων ἔφη ἐν Πρωταγόρᾳ (φ. 841)" 
'τὸ περὶ ποιήσεως διαλέγεσθαι ὁμοιότατον εἷναι τοῖς 
συμποσίοις τοῖς τῶν φαύλων καὶ ἀγοραίων ἀνϑρώ- 
πῶν. καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀλλήλοις δι᾿ 

16 αὑτῶν συνεῖναι ἐν τῷ πότῳ μηδὲ διὰ τῆς ἑαυτῶν 
φωνῆς καὶ λόγων τῶν ἑαυτῶν ὑπὸ ἀπαιδευσίας τιμίας 
ποιοῦσι τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ μισϑούμενοι ἀλλο- 

91 

τρίαν φωνὴν τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ τῆς ἐκείνων b 
φωνῆς ἀλλήλοις ξύνεισιν. ὅπου δὲ καλοὶ καὶ ἀγαϑοὶ 

80 ξυμπόται καὶ πεπαιδευμένοι εἰσίν, οὐκ ἂν ἴδοις οὔτε 
αὐλητρίδας οὔτε ὀρχηστρίδας οὔτε ψαλτρίας, ἀλλ᾽ 
αὐτοὺς ἑαυτοῖς ἱκανοὺς ὄντας συνεῖναι ἄνευ τῶν λή- 
ρῶν τε καὶ παιδιῶν τούτων διὰ τῆς ἑαυτῶν φωνῆς, 
λέγοντάς τε καὶ ἀκούοντας ἐν μέρει ἑαυτῶν κοσμίως, 

36 κἂν πάνυ πολὺν οἷνον πίωσι.᾽ τοῦτο δ᾽ ὑμεῖς ποι- 

εἴτε, ὦ Κύνουλκε" πίνοντες, μᾶλλον δ᾽ ἐκπίνοντες 

αὐλητρίδων καὶ ὀρχηστρίδων δίκην ἐμποδίξετε τὴν 
διὰ τῶν λόγων ἡδονήν, ξῶντες κατὰ τὸν αὐτὸν Πλά- 
τωνα, ὃς ἐν τῷ Φιλήβῳ φησίν (p.310), οὐκ ἀνθρώ- 

16 συνιέναι A: corr. CE τῶι τύπωι A: corn CE 80 εἴς 
δοις À: cor. CE 30 δ᾽ ἐμπίνοντες Mein 
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που βίον, ἀλλά τινος πλεύμονος 1] τῶν ὅσα ϑαλάττια 
μετ᾽ ὀστρεΐνων ἔμψυχά ἐστι σωμάτων. 52. καὶ ὃ 
Κύνουλκος ὀργισϑεὶς ᾿γάστρων, ἔφη, καὶ κοιλιόδαι- 
μον ἄνϑρωπε, οὐδὲν ἄλλο σὺ οἶσϑα, οὐ λόγους διεξο- 
δικοὺς εἰπεῖν, οὐχ ἱστορίας μνησϑῆναι, οὐ τῆς ἐν 
λόγοις χάριτος ἀπάρξασϑαί ποτε, ἀλλὰ τὸν χρόνον 
ἅπαντα περὶ ταῦτα κατετρίβης ξητῶν, κεῖται, οὐ κεῖ- 
ται; εἴρηται, οὐκ εἴρηται; ἐξονυχίξεις vs πάντα τὰ 

προσπίπτοντα τοῖς συνδιαλεγομένοις τὰς ἀκάνϑας συν- 
ἄγων. | 

ὡς ἀν᾽ ἐχινόποδας καὶ ἀνὰ τρηχεῖαν ὄνωνιν 
ἀεὶ διατρέβων, ἀνθέων τῶν ἡδίστων μηδὲν συναϑροί- 
fov. ἢ οὐ σὺ εἶ ὃ καὶ τὴν ὑπὸ Ῥωμαίων καλουμένην 
στρήναν κατά τινα πατρίαν παράδοσιν λεγομένην καὶ 
διδομένην τοῖς φίλοις ἐπινομίδα καλῶν; καὶ εἰ μὲν 
τὴν Πλάτωνος ξηλώσας, μαϑεῖν βουλόμεϑα ... ." εἰ 
δὲ παρά τινι οὕτως εὑρὼν λεγομένην, ἐμφάνισον τὸν 
εἰπόντα. ἐγὼ γὰρ οἶδα ἐπινομίδα καλουμένην καὶ μέ- 
ρος τι τῆς τριήρους, ὡς ᾿4πολλώνιος ἐν Τριηρικῷ 
παρατέϑειται. οὐ σὺ εἶ ὁ καὶ τὸν καινὸν καὶ οὐδέπω 
ἐν χρείᾳ γενόμενον φαινόλην --- εἴρηται γάρ, ὦ βέλ- 
τιστε, καὶ ὁ φαινόλης — εἰπών παῖ Δεῦκε, δός μοι 
τὸν ἄχρηστον φαινόλην.᾽ εἰς βαλανεῖον δέ ποτε πορευό- 
μενος ovx ἔφης πρὸς τὸν πυνϑανόμενον 'zoi δή; 
'dzxoAovusvog, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπείγομαι; κἀκείνης dot τῆς 
ἡμέρας ὃ καλὸς κανυσῖνος ὑπὸ λωποδυτῶν ἀνηρπάσϑη, 
ὡς γέλωτα πάμπολυν ἐν τῷ βαλανείῳ γενέσϑαι ἀχρή- 

2 ὀστρέων ἐμψύχων A: corr. e Plat 11 τρηχῖαν A, cf. 
Plut. rat. aud. p. 44e 19 ἀναϑέων À: corr. Mus 16 hia- 
tum not. K, supplenda talia 'scire volumus quid strema cum 
Platonis libro commune habeat? 19 τῆς om. lemma A fort. 
recte 

10 

25 
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στου ξητουμένου φαινόλου. ἄλλοτε δέ, ὦ ἑταῖροι φίλ- 
τατοι --- πρὸς γὰρ ὑμᾶς εἰρήσεται τἀληθῆ — προσέ- f 
πταῖσε λίθῳ καὶ τὴν κνήμην ἔλυσε" ϑεραπευϑεὶς οὖν 
προΐει καὶ πρὸς τοὺς πυνθανομένους “τί τοῦτο, Οὐλ- 

5 πιανέ;᾽ ἵὑπώπιον᾽ ἔλεγε. κἀγὼ — ξυνῆν γὰρ αὐτῷ — 
τότε τὸν γέλωτα φέρειν οὐ δυνάμενος παρά τινι τῶν 
φίλων ἰατρῷ ὑπαλειψάμενος τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
παχεῖ φαρμάκῳ πρὸς τοὺς πυνθανομένους τί δὲ o5; 
ἱπρόσκομμα᾽ ἔφασκον. ὅ8. τῆς δ᾽ αὐτῆς ταύτης σο- 

10 φίας καὶ ἕτερός ἐστι ξηλωτήρ, Πομπηιανὸς ὁ Φιλαδελ- 
φεύς, ἄνθρωπος οὐκ ἀπάνουργος, ὀνοματοϑήρας δὲ 98 
καὶ αὐτός. ὅστις πρὸς τὸν οἰκέτην διαλεγόμενος με- 

γάλῃ τῇ φωνῇ καλέσας τοὔνομα 'Στρομβιχίδη, ἔφη, 
Eo καὶ τὸ γυῤνάσιου «τὰς βλαύταρ, τὰ, ἀφόρην 

15 rove καὶ τὴν ἐφεστρίδα τὴν ἄχρηστον. ἐγὼ γὰρ ὑπο- 
δησάμενος τὸν πώγωνα προσαγορεύσω τοὺς ἑταίρους" 
ὀπτὸς γάρ ἐστί μοι ΔΜάριχος. κόμιξε δὲ τοῦ ἐλαίου τὴν 
λήκυϑον" πρότερον γὰρ συντριβησόμεϑον, ἔπειϑ᾽ οὕτως 
ἀπολούμεϑον. ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος σοφιστὴς Φεβρουαρίῳ 

30 μηνί, ὡς ἹῬωμαῖοι λέγουσι --- τὸν δὲ μῆνα τοῦτον b 
χληϑῆναί φησιν ὁ Μαυρούσιος Ἰόβας (FHG III 470) 
ἀπὸ τῶν κατουδαίων φόβων κατ᾽ ἀναίρεσιν τῶν δει- 
μάτων --- ἐν ᾧ τοῦ χειμῶνός ἐστι τὸ ἀκμαιότατον, καὶ 
ἔϑος τότε τοῖς κατοιχομένοις τὰς χοὰς ἐπιφέρειν πολ- 

35 λαῖς ἡμέραις, πρός τινα τῶν φίλων οὐκ εἶδές με, ἔφη, 
πολλῶν ἡμερῶν διὰ τὰ καύματα. τῆς δὲ τῶν Πανα- 
ϑηναίων ἑορτῆς ἐπιτελουμένης, δι᾽ ἧς καὶ τὰ δικαστή- 
φια οὐ συνάγεται, ἔφη ἱγενέϑλιός ἐστι τῆς ἀλέκτορος 

δ Eu pe pullo aliter haec Eust. 914, 40 10 ἕτερός τίς 
ἐστι C 'eisendus enim mihi Larichus recte explicat 
Wüm m Uere libationes etiam tura incensa vel similia. 
memorata fuerunt, cf v. 36 27 δι᾿ ἣν A: corr. CE 

ATHEXARUS I. 15 
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")«vaüg καὶ ἄδικος ἡ τῆτες ἡμέρα ἐκάλεσε δέ ποτε 
καὶ τὸν ἐκ Δελφῶν ἐπανελθόντα ἡμῶν ἑταῖρον οὐδὲν 
αὐτῷ χρήσαντος τοῦ ϑεοῦ ἄχρηστον. δεῖξιν δέ ποτε 

λόγων δημοσίᾳ ποιούμενος καὶ ἐγκώμιον διεξερχόμενος 
τῆς βασιλευούσης πόλεως ἔφη ᾿ϑαυμαστὴ δ᾽ ἡ Ῥωμαίων 
ἀρχὴ ἡ ἀνυπόστατος.  D4. τοιοῦτοί τινές εἰσιν, ὦ 
ἑταῖροι, οἱ Οὐλπιάνειοι σοφισταί, ol καὶ τὸ μιλιάριον 
καλούμενον ὑπὸ Ρωμαίων, τὸ εἰς [τοῦ] ϑερμοῦ ὕδατος 
κατεργασίαν κατασκευαξόμενον, ἰπνολέβητα ὀνομάξον- 

τες, πολλῶν ὀνομάτων ποιηταὶ καὶ πολλοῖς παρασάγ- 
ἃ γαις ὑπερδραμόντες τὸν Σικελιώτην Διονύσιον, ὃς τὴν 
μὲν παρϑένον ἐχάλει μένανδρον, ὅτι μένει τὸν ἄνδρα, 
καὶ τὸν στῦλον μενεκράτην, ὅτι μένει καὶ κρατεῖ, 
βαλάντιον δὲ τὸ ἀκόντιον, ὅτι ἐναντίον βάλλεται, καὶ 
τὰς τῶν μυῶν διεκδύσεις μυστήρια ἐκάλει, ὅτι τοὺς 

μῦς τηρεῖ. 4ϑανις δ᾽ ἐν α΄ Σικελικῶν (FHG 11 82) 
τὸν αὐτόν φησι Ζιονύσιον καὶ τὸν βοῦν γαρόταν κα- 
λεῖν καὶ τὸν χοῖρον ἴακχον. τοιοῦτος ἦν καὶ ᾿4λέξαρχος 
ὁ Κασσάνδρου τοῦ Μακεδονίας βασιλεύσαντος ἀδελφός, 
ὁ τὴν Οὐρανόπολιν καλουμένην κτίσας. ἱστορεῖ δὲ περὶ 
αὐτοῦ Ἡρακλεέδης ὁ Aduflog ἐν τῇ τριακοστῇ ἑβδόμῃ 
τῶν ἱστοριῶν λέγων οὕτως (FHG III 169) “᾿4λέξαρχος 
ὁ τὴν Οὐρανόπολιν κτίσας διαλέκτους ἰδέας εἰσήνεγκεν, 
ὀρϑροβόαν μὲν τὸν ἀλεκτρυόνα καλέων καὶ βροτοκέρ- 
την τὸν κουρέα καὶ τὴν δραχμὴν ἀργυρίδα, τὴν δὲ 
χοίνικα ἡμεροτροφίδα καὶ τὸν κήρυκα ἀπύτην. καὶ 
τοῖς Κασσανδρέων δὲ ἄρχουσι τοιαῦτά ποτ᾽ ἐπέστειλε" 

1 4095vàg fort. glossema 7 οὐλπιάνιοι Δ: corr. CE. 8 
τοῦ om. CE 10 πολλῶν À: καλῶν C πολλῶν yg. καινῶν E, 
fort. πολλῶν καινῶν 14 βαλλάντιον A: corr. ΟΕ 15 δ᾽ ἐκ- 
δύσεις À: corr. CE 24 καλῶν Ο6 27 ἐπέστελλεν CE 

t2 0 
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“᾿λέξαρχος Ὁμαιμέων πρόμοις γαϑεῖν. τοὺς ἡλιοκρεῖς 
οἰῶν οἶδα λιπουσαϑεωτῶν ἔργων κρατιτορας μορσίμῳ 

τύχᾳ κεκυρωμένας ϑεουπογαις χυτλώσαντες αὐτοὺς καὶ f 
φύλακας ὀριγενεῖς. τί ὃὲ ἡ ἐπιστολὴ αὕτη δηλοῖ vo- 

5 μέξω ᾽γὼ μηδὲ τὸν Πύϑιον διαγνῶναι. κατὰ γὰρ τὸν 
"Ἀντιφάνους Κλεοφάνη (II 68 Κ) 

τὸ δὲ τυραννεῖν ἐστιν: 
ἢ τί ποτε τὸν σπουδαῖον ἀκολουϑεῖν ἐρεῖς 

ἐν τῷ “υκείῳ μετὰ σοφιστῶν, νὴ “Δία 
10 λεπτῶν, ἀσίτων, συκίνων, λέγονθ᾽ ὅτι 

5 τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, εἴπερ γίνεται, 99 
οὐδ᾽ ἔστι γάρ πω γινόμενον ὃ γίνεται, 
οὐτ᾽ εἰ πρότερον ἦν, ἔστιν ὅ γε νῦν γίνεται, 
ἔστιν γὰρ οὐκ ὃν οὐδέν" ὃ δὲ μὴ γέγονέ mo, 

16 οὐκ ἔστ᾽ ἕωσπερ γέγονε [ὃ δὲ μὴ γέγονέ πω]. 
τὸ ἐκ τοῦ γὰρ εἶναι γέγονεν" εἰ δ᾽ οὐκ ἦν ὅϑεν, 

πῶς ἐγένετ᾽ ἐξ οὐκ ὄντος; οὐχ οἷόν τε γάρ. 
εἰ δ᾽ αὖ ποϑέν ποι γέγονεν, οὐκ ἔσται 
ἄηποι δεποτις εἴη, πόϑεν γενήσεται 

Bo τοὐχ ὃν εἰς οὐκ ὄν" εἰς οὐκ ὃν γὰρ οὐ δυνήσεται. 
15 ταυτὶ δ᾽ ὅ τι ἐστὶν οὐδ᾽ ἂν ᾿ἀπόλλων μάϑοι.. — b 

55. οἶδα δ᾽ ὅτι καὶ Σιμωνέδης που à ποιητὴς ἀρί- 
σταρχον εἶπε τὸν 4ία (fr 381) καὶ Αἰσχύλος τὸν 

1 Ὁμαιβέων i.e. Κασανδρέων Wilam: à μάρμων A, reliqua. 
mon tango 5 ἔργον CE 4 φύλακες C (non E) 4. vo- 
μέζω ̓γὼ A: δοκῶ ΟΒ 5 (dv) διαγνῶναι Mein, fori. ἂν 
E su. nc ἴσως 8 τὸν K: τὸ A ἐφεῖς Scal: 
Er 9 σοφιστῶνὴ δία À: corr. XIII p. $65 f ὀ 10 fort. 
Eu δα p. 065. 12 fort, οὐδ᾽ (vel, οὔτ᾽) ἔστι γάρ πω, γι- 

ἐνὸν ὅ γ᾽ ἔστ᾽ ἔτι 15 οὐκ ἔστιν ὥσπερ ACE: corr. Dobr, 
πὰ iterata e v. 14 del. E: et aperte hiat ratiocinatio 18 

αὐτόϑεν ποι ACE: εἰ δ᾽ αὖ ποϑὲν, πῶς Herm, ego et 
ἀκ εὐ reliqua non intellego 51 ἀπόλλων ACE: corr. Di 

15* 
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“4ιδην ἀγησίλαον (fr. 898 N), Νέκανδρος δὲ ὁ Κολο- 
φώνιος (tr. 88 Schn.) ἰοχέαιραν τὴν ἀσπίδα τὸ ξῷον. διὰ 
ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ὁ ϑαυμασιώτατος Πλάτων ἐν 
τῷ Πολιτικῷ εἰπὼν (p.264 d) ξηροβατικά τινα ξῷα καὶ 
ἀεροβατικὰ ... ἄλλα. ξηροτροφικόν τε καὶ ὑγροτρο- 5 
φικὸν καὶ ἀερονομικὸν ἐπὶ ξῴων χερσαίων καὶ ἐνύγρων 

c καὶ ἐναερίων ἐπιλέγει, ὥσπερ παρακελευόμενος τούτοις 
τοῖς ὀνοματοποιοῖς φυλάττεσθαι τὴν καινότητα γρά- 
qov καὶ κατὰ λέξιν τάδε (p.261e) κἂν διαφυλάξῃς 
τὸ μὴ σπουδάξειν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι, πλουσιώτερος καὶ 10 
εἰς γῆρας ἀναφανήσῃ φρονήσεως. οἶδα δὲ καὶ Ἡρῴ- 
δην τὸν ᾿Δττικὸν ῥήτορα ὀνομάξοντα τροχοπέδην τὸ 
διαβαλλόμενον ξύλον διὰ τῶν τροχῶν, ὅτε κατάντεις 
ὁδοὺς ὀχούμενος ἐπορεύετο, καίτοι Σιμαρίστου ἐν 
τοῖς Συνωνύμοις ἐποχέα τὸ ξύλον τοῦτο ἐπονομάσαν- 15 
τος. καὶ Σοφοκλῆς δέ που ὁ ποιητὴς τὸν φύλακα 

ἃ μοχλὸν φόβου ὠνόμασεν ἐν τούτοις (ἔτ. 689 N)' 
ϑάρσει, μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ φόβου μοχλός. 

κἀν ἄλλοις δὲ τὴν ἄγκυραν ἰσχάδα κέκληκεν διὰ τὸ 
κατέχειν τὴν ναῦν (fr. 690) 90 

ναῦται δ᾽ ἐμηρύσαντο νηὸς ἰσχάδα. 
καὶ 4“ ημάδης δὲ Ó ῥήτωρ ἔλεγε (τ.4 Tur) τὴν μὲν Alyi- 
ναν εἶναι λήμην τοῦ Πειραιῶς, τὴν δὲ Σάμον ἀπορ- 
ρῶγα τῆς πόλεως, ἔαρ δὲ τοῦ δήμου τοὺς ἐφήβους. τὸ 
δὲ τεῖχος ἐσθῆτα τῆς πόλεως, τὸν δὲ σαλπικτὴν κοινὸν 25 
᾿Αϑηναίων ἀλέκτορα. ὁ δ᾽ ὀνοματοϑήρας οὗτος δοφι- 

8 ϑαυμάσιος À: corr. CE 5 ἀϑροβατικὰ Α: corr. K, tum 
adde καὶ ὑγροβατικὰ, quamquam nihil horum apud Platonem 
6 ξηρονομικὸν ACE: corr. Schw 14 ὁδοὺς K: τόπους ACE, 
cf. glossa ap. Piersonum Moer. p. 467 πορεύοιτο CE fort. 
recte — 16 ἐποχλέα ACE: corr.Coraes 17 φόβου K: zov ACE 
28. 94 ἀπώρυγα À: corr. CE 25 σαλπικτὶν À σαλπιγκτὴν CE 



Fr 229 
στὴς καὶ ἀκάθαρτον ἔφη γυναῖκα ἧς ἐπεσχημένα ἦν e 
τὰ γυναικεῖα. πόϑεν δέ σοι, ὦ Οὐλπιανέ, καὶ κεχορ- 
τασμένοι εἰπεῖν (p.96 ἢ) ἐπῆλθε, δέον τῷ κορεσϑῆναι 

χφήσασϑαιν᾽ 
δ ὅθ. πρὸς ταῦτα ὁ Οὐλπιανός πως ἡδέως γελάσας 

ἀλλὰ μὴ βάυξε, εἶπεν, ὦ ἑταῖρε, μηδὲ ἀγριαίνου τὴν 
κυνικὴν προβαλλόμενος λύσσαν τῶν ὑπὸ κύνα οὐσῶν 
ἡμερῶν, δέον αἰκάλλειν μᾶλλον καὶ προσσαίνειν τοῖς 
συνδείπνοις, μὴ καί τινα Κυνοφόντιν ἑορτὴν ποιησώ- 

10 μεϑὰα ἀντὶ τῆς παρ᾽ ᾿Δργείοις ἐπιτελουμένης. χορτα- f 
σϑῆναι εἴρηται, ὦ δαιμόνιε ἀνδρῶν, παρὰ μὲν Κρα- 
τένῳ £v Ὀδυσσεῦσιν οὕτως (151 K)* 

ἦσθε πανημέριοι χορταζόμενοι γάλα λευκόν. 
καὶ Μένανδρος δὲ ἐν Τροφωνίῳ (IV 301 M) ἔφη χορ- 

15 τασϑείς. ᾿ἀριστοφάνης δ᾽ ἐν Γηρυτάδῃ (1429 K)* 
ϑεράπευε καὶ χόρταξε τῶν μονῳδιῶν. 

Σοφοκλῆς τε ἐν Τυροῖ (ἔτ. 600 Ν)" 
σίτοισι παγχόρτοισιν ἐξενίξομεν. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Δόλωνι (1 115 E)* 100 

20 ἐγὼ κεχόρτασμαι μέν. ἄνδρες, οὐ κακῶς, 
ἀλλ᾽ εἰμὶ πλήρης. ὥστε καὶ μόλις πάνυ 
ὑπεδησάμην ἅπαντα δρῶν τὰς ἐμβάδας. 

Σώφιλος δ᾽ ἐν Φυλάρχῳ (II 46 K)* 
γαστρισμὸς ἔσται δαψιλής" τὰ προοίμια 

25 ὁρῶ. . . . . . . χορτασϑήσομαι. 
νὴ τὸν Διόνυσον, ἄνδρες, ἤδη στρηνιῶ. 

καὶ άμφις ἐν Οὐρανῷ (1 544 K) 

8, 9 τοὺς συνδείπνους CE fort recte 18 ἦσθαι Α: corr. 
Mus 18 οἱ τοῖσι A: corr. Pors πανχόρτοισιν αὶ 38 Φι- 
λάρχῳ p.195e 50 fort. ὁρῶ ζτὰ δείπνου (hoc Mein)" λαμπρὰν 
χορτασϑήσομαι 



230 Γ 

εἰς τὴν ἑσπέραν χορτάξομαι 
ἐν ἅπασιν ἀγαϑοῖς. 

b ταῦτα μὲν οὖν, ὦ Κύνουλκε, εἰπεῖν προχείρως ἔχω 
σοι τὰ νῦν, αὔριον δὲ ἢ ἔνηφι --- τὴν γὰρ εἰς τρίτην 
Ἡσίοδος (ον. 410) εἴρηκεν οὕτως — πληγαῖς δὲ χορ- 
τάσω, ἐάνπερ μὴ εἴπῃς ὁ κοιλιοδαίμων παρὰ τίνι κεῖ- 
ται. σιωπήσαντος δ᾽ ἐκείνου “ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο 
αὐτός σοι, ὦ κύον, ἐρῶ ὅτι Εὔπολις τοὺς κόλακας ἐν 
τῷ ὁμωνύμῳ δράματι (1806 K) οὕτω κέκληκε" τὸ δὲ 
μαρτύριον ἀναβαλοῦμαι, ἔστ᾽ ἂν ἀποδῶ σοι τὰς πληγᾶς.᾽ 

51. ἡσϑέντων οὖν ἐπὶ τοῖς πεπαιγμένοις ἁπάντων 
“ἀλλὰ μήν, ἔφη ὃ Οὐλπιανός, καὶ τὸν περὶ τῆς 

e ΜΗΤΡΑΣ λόγον ἀποδώσω. 4λεξις γὰρ ἐν τῷ Ποντικῷ 
ἐπιγραφομένῳ δράματι Καλλιμέδοντα τὸν ῥήτορα, Κά- 
ραβον δὲ ἐπικαλούμενον κωμῳδῶν --- ἦν δ᾽ οὗτος εἷς 

τῶν κατὰ Δημοσθένη τὸν ῥήτορα πολιτευομένων — 
φησίν (II 868 K)' . 

ὑπὲρ πάτρας μὲν πᾶς τις ἀποϑνήσκειν ϑέλει, 
ὑπὲρ δὲ μήτρας Καλλιμέδων ὃ Κάραβος 
ἑφϑῆς ἴσως προσεῖτ᾽ ἂν ἀποϑανεῖν. 

ἦν δὲ ó Καλλιμέδων καὶ ἐπὶ ὀψοφαγίᾳ διαβόητος. 
ἃ μνημονεύει τῆς μήτρας καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν Φιλομή- 

τορι οὕτως (II 108 K)' 

ἔμμητρον ἂν ἦ τὸ ξύλον, βλάστην ἔχει' 
μητρόπολίς ἔστιν, οὐχὶ πατρόπολις {πόλις᾽ 
μήτραν τινὲς πωλοῦσιν ἥδιστον κρέας" 
Μητρᾶς ὁ Χῖός ἐστι τῷ δήμῳ φίλος. 

1.9 χορταξόμενα πᾶσιν À: corr. Bergk 10 propter hoc 
non potuit afferri testimonium 18 τῶι delendi nota addita A 
20 πρὸς ἱταλῶν ἀποθανεῖν Α: προσεῖτ᾽ ἂν ἄλλως. Schw, προσεῖτ᾽ 
ἂν ἀποθανεῖν μόνος (traditum videtur [vos ἀποϑ. K 94 
ἔνμητρον Α ἐὰν Α οὔ πόλις add. Mein 

20 
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Εὔφρων δ᾽ iv Παραδιδομένῃ (IV 492 M) 
οὑμὸς διδάσκαλος δὲ μήτραν σκευάσας 
παρέϑηκε Καλλιμέδοντι κἀσϑίονθ᾽ ἅμα 
ἐποίησε πηδᾶν, ὅϑεν ἐκλήϑη Κάραβος. 

ὁ Διώξιππος δ᾽ ἐν ᾿Αντιπορνοβοσχῷ (ib. δ41)" e 
otov δ᾽ ἐπιϑυμεῖ βρωμάτων, ὡς μουσικῶν᾽ 
ἤνυστρα, μήτρας, χόλικας. 

ἐν δὲ Ιστοριογράφῳ (ib.)' 
τὴν στοὰν διεξέπαιεν ᾿Αἀμφικλῆς᾽ μήτρας δύο 

1 κρεμαμένας δείξας 'éxsivov πέμπε, φησίν, ἂν ἴδῃς." 
Εὔβουλος δ᾽ ἐν ΖΙευκαλίωνι (II 173 K) 

ἡπάτια, νῆστις, πλεύμονες. μήτρα. 
98. “υγκεὺς δ᾽ ὁ Σάμιος, ὁ Θεοφράστου γνώριμος, 
καὶ τὴν σὺν ὀπῷ χρῆσιν αὐτῆς οἷδεν. ἀναγράφων 

15 yovv τὸ Πτολεμαίου συμπόσιόν φησιν οὕτως" ἱμήτρας f 
τινὸς περιφερομένης ἐν ὄξει καὶ ὀπῷ. τοῦ δὲ ὀποῦ 
μέμνηται ᾿Αντιφάνης ἐν Δυσέρωσι περὶ Κυρήνης τὸν 
λόγον ποιούμενος (II 46 ΕΚ)" 

ἐκεῖσε δ᾽ οὐ πλέω 
Ὁ ὅϑεν διεσπάσϑημεν, ἐρρῶσϑαι λέγων 

| ἅπασιν, ἵπποις, σιλφίῳ, συνωρίσιν, 
| καυλῷ, κέλησι, μασπέτοις, πυρετοῖς, ὀπῷ. 
; τῆς δὲ διαφορᾶς τῆς περὶ τὴν ἐκτομίδα μνημονεύειιοι 

Ἵππαρχος ὁ τὴν «Αἰγυπτιακὴν Ἰλιάδα συνϑεὶς ἐν 
[36 τούτοις᾽ 

8 κἀσϑίων 9" ἅμα Α: corr. CE 9 διεξέπαιον Α: corr. 
Cas — 10 fort. δείξας δ᾽ ἐκείνων Herw, sed ἐκεῖνον i. e. 
Callimedontem πέμπε φησ ἐὰν corr. Cas 18 ὁ λυγκεὺς 
À: corr. Schw 19 sq διου πλεωϑὲν A: διαπλέω ὅϑεν Schw, 
δ᾽ οὐ πλέω Kock 22 μαστοῖς À: corr. Cas, μαξίοις Mein, 
μαστροποῖς Kock ὀπῷ Toeppel (ózoig Mus): ózí(co A 38 
τῆς (ἐκβολάδος) παρὰ τὴν (potius πρὸς τὴν) Cas 
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ἀλλὰ λοπάς μ᾽ εὕφραιν᾽ ἢ μήτρης καλὰ πρόσωπα 
ἐκβολάδος, δέλφαξ (0 » ἐν κλιβάνῳ ἡδέα ὄξων. 

Σώπατρος δ᾽ ἐν μὲν Ἱππολύτῳ φησίν" 
ἀλλ᾽ οἷα μήτρα καλλίκαρπος ἐχβολὰς 
δίεφϑα λευκανϑεῖσα τυροῦται δέμας. 

ἐν δὲ Φυσιολόγῳ᾽ 
μήτρας ὑείας οὐκ ἀφεψηϑεὶς τόμος, 
τὴν δηξίϑυμον ἐντὸς ὀξάλμην ἔχων. 

ἐν δὲ Σίλφαις" 
μήτρας ὑείας ἑφϑὸν ὡς φάγῃς τόμον, 
δριμεῖαν ὠϑῶν πηγανῖτιν εἰς χολήν. 

59. of. μέντοι ἀρχαῖοι πάντες πρὸ τοῦ δειπνεῖν οὐ 
παρέφερον οὔτε μήτρας οὔτε ϑρίδακας οὔτ᾽ ἄλλο τι 
τῶν τοιούτων, ὥσπερ νῦν γίνεται. ᾿ἀρχέστρατος γοῦν 
ὁ ὀψοδαέδαλος μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ τὰς προπόδεις καὶ 
τὸ μύροις χρήσασϑαί φησιν (fr. 62 Ri) 

ἀεὶ δὲ στεφάνοισι κάρα παρὰ δαῖτα πυκάξου 
παντοδαποῖς, οἷς ἂν γαίας πέδον ὄλβιον ἀνϑῇ, 

καὶ σταχτοῖσι μύροις ἀγαθοῖς χαίτην ϑεράπευε 

10 

15 

καὶ σμύρναν λίβανόν vs πυρὸς μαλακὴν ἐπὶ τέφραν 20 
5 βάλλε πανημέριος, Συρίης εὐώδεα καρπόν. 

ἐμπέίνοντι δέ δοι φερέτω τοιόνδε τράγημα, 
γαστέρα καὶ μήτραν ἑφϑὴν ὑὸς ἔν τε κυμίνῳ 
ἔν v' ὄξει δριμεῖ καὶ σιλφίῳ ἐμβεβαῶσαν 
ὀρνίϑων τ᾽ ὀπτῶν ἁπαλὸν γένος, ὧν ἂν ὑπάρχῃ 95 

10 ὥρη. τῶν δὲ Συρακοσίων τούτων ἀμέλησον, 
οὗ πίνουσι μόνον βατράχων τρόπον οὐδὲν ἔδοντες. 

1 λοπασυμ᾽ εὐφραίνηι μήτρης Α: corr. ΠΟ 2. δ᾽ add. 
Schw . 4.5 non satis intellego 6 λευκανϑισὰ À AsvxavOi- 
fovea CE 19 χαίταν CE 28 κυμένῳ CE: μίνωι A (initio 
versus) 956 ὧν Cas: ὡς Α 26 τῶν δὲ συρὴ (Sic) τούτων 
CE 27 ἔϑοντες CE 
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ἀλλὰ σὺ μὴ πείθου κείνοις, ἃ δ᾽ ἐγὼ λέγω ἔσϑε 
βρωτά, τὰ δ᾽ ἄλλα γ᾽ ἐκεῖνα τραγήματα πάντα 

πέφυκε 
πτωχείας παράδειγμα κακῆς, ἔφϑοί τ᾽ ἐρέβινϑοι 

15 καὶ κύαμοι καὶ μῆλα καὶ ἰσχάδες. ἀλλὰ πλακοῦντα 
αἴνει ᾿Αϑήνησιν γεγενημένον" εἰ δὲ μή, ἄν που ὁ 
αὐτὸν ἔχῃς ἑτέρωϑι, μέλι ξήτησον ἀπελϑὼν 
᾿4ττικόν, ὡς τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ ποιεῖ κεῖνον ὑβριστήν. 
οὕτω τοι δεῖ ξῆν τὸν ἐλεύθερον ἢ κατὰ τῆς γῆς 

30 καὶ κατὰ τοῦ βαράϑρου καὶ Ταρτάρου ἐς τὸν ὄλεϑρον 
ἥκειν καὶ κατορωρύχϑαι σταδίους ἀναρίϑμους. 

«υγκεὺς δὲ διαγράφων τὸ Δαμίας τῆς αὐλητρίδος 
δεῖπνον, ὅτε ὑπεδέχετο “ημήτριον τὸν Πολιορκητήν, 
εὐθέως τοὺς εἰσελθόντας ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἐσθίοντας 
ποιεῖ ἰχϑῦς παντοίους καὶ κρέα. ὁμοίως καὶ τὸ ᾿άντι- 

ὄνου τοῦ βασιλέως δεῖπνον διατιϑεὶς ἐπιτελοῦντος f 

Αφροδίσια καὶ τὸ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως ἰχϑῦς 

πρῶτον παρατίϑησι καὶ χρέα. 60. ϑαυμάξειν δ᾽ ἐστὶν 
ἄξιον τοῦ τὰς καλὰς ὑποθήκας παραδιδόντος ἡμῖν "4g- 

χεστράτου, ὡς ᾿Επικούρῳ τῷ σοφῷ τῆς ἡδονῆς καϑηγε- 
μὼν γενόμενος κατὰ τὸν "4oxgatov ποιητὴν γνωμικῶς 
καὶ ἡμῖν συμβουλεύει τισὶ μὲν μὴ πείθεσθαι, αὑτῷ δὲ 
προσέχειν τὸν νοῦν, καὶ ἐσθίειν παρακελεύεται τὰ καὶ 
τά, οὐδὲν ἀποδέων τοῦ παρὰ “αμοξένῳ τῷ κωμῳδιο- 
ποιῷ μαγείρου, ὃς ἐν Συντρόφοις φησιν (IV 530 M) 

Ἐπικούρου δέ us 102 
ὁρᾷς μαϑητὴν ὄντα τοῦ σοφοῦ, παρ᾽ ᾧ 

1 συμίπείθου Aseo. ΟΕ exin fni. ἔυϑι 8 γε κεῖνα 
CE, fort τὰ πολλὰ δὲ κεῖνα ex imitatione epitaphii 

ὁ eis Ai eum Sow φϑοί τ᾽ Cass debis Á 
CEME [" 11 ἀναριϑμήτους ΑΕ: corr. Mus 30 ὡς 
Wilam: ὃς A 24 κωμικῷ 
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ἐν δύ᾽ ἔτεσιν xol μησὶν οὐχ ὅλοις δέκα 
τάλαντ᾽ ἐγώ σοι κατεπύκνωδα τέτταρα. 

5 B. τοῦτο δὲ τί ἐστιν, εἰπέ μοι. A. καϑήγισα. 
μάγειρος ἦν κἀκεῖνος, οὐκ ἤδει ϑεοί, 
ποῖος μάγειρος. 7] φύσις πάδης τέχνης 
ἀρχέγονόν ἐστ᾽, ἀρχέγονον, ajo. 
οὐκ ἔστιν οὐϑὲν τοῦ πονεῖν σοφώτερον, 

10 πᾶν t' εὐχερὲς τὸ πρᾶγμα τοῦ λόγου τριβὴν 
b ἔχοντι τούτου" πολλὰ γὰρ συμβάλλεται. 

διόπερ μάγειρον ὅταν ἴδῃς ἀγράμματον 
ἡ “4ημόκριτόν ve πάντα διανεγνωκότα, 
μᾶλλον δὲ κατέχοντα [καταγέλα ὡς κενοῦ) 

16 καὶ τὸν Ἐπικούρου κανόνα, μινϑώσας ἄφες. 
ὡς ἐκ διατριβῆς τοῦτο δεῖ γὰρ εἰδέναι, 
τίν᾽ ἔχει διαφορὰν πρῶτον, ὦ βέλτιστε σύ, 
γλαυκίσκος ἐν χειμῶνι καὶ ϑέρει" πάλιν 
ποῖος περὶ δύσιν Πλειάδος συνειδέναι 

20 ἐχϑὺς ὑπὸ τροπάς v ἐστὶ χρησιμώτατος. 
αἱ μεταβολαὶ γὰρ αἵ τε κινήσεις, κακὸν 
ἠλίβατον ἀνθρώποισιν, ἀλλοιώματα 
ἕν ταῖς τροφαῖς ποιοῦσι, μανϑάνεις; τὸ δὲ 

ληφϑὲν καϑ᾽ ὥραν ἀποδίδωσι τὴν χάριν. 
οὔ τίς παρακολουϑεῖ ταῦτα; τοιγαροῦν στρόφοι 

καὶ πνευμάτια γινόμενα τὸν κεκλημένον 
ἀσχημονεῖν ποιοῦσι. παρὰ δ᾽ ἐμοὶ τρέφει 

9 καϑηγησα À: corr. Herm 4 ὦ γῆ καὶ ϑεοί Hirschig, 
fort. οὐκ ἤδει δ᾽ ἴσως 1 τοὐπινοεῖν Reisig, τοὔπ᾽ ἐμοὶ K 
8 πᾶν Reisig: ἦν Α 11 Δημοκρίτου ed. Bas fort. recte 12 
totum versum delevit Herm, alteram partem K — 13 j4o9060« 
σαφὲς corr. duce Grotio Herm 15 πρῶτος A: corr. s 17 
συνειδέναι corruptum 19. 20 distinxit K 20 ἀνθοώποισιν 
Pors: ἐστ᾽ ἀνϑρώποις À ἕν v' ἀνθρώποις ΟΕ 21] τροπαῖς ACE: 

corr. Grot 

10 

15 

20 

25 
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τὸ προσφερόμενον βρῶμα καὶ λεπτύνεται 
ὀρϑῶς τε διαπνεῖ. τοιγαροῦν εἰς τοὺς πόρους 

80 ὃ χυμὸς ὁμαλῶς πανταχοῦ συνίσταται. 

χυμός, λέγει “ημόκριτος, οὐδὲν πρᾶγμα" τὰ 
γινόμενα ποιεῖ τὸν φαγόντ᾽ ἀρϑριτικόν. 
B. καὶ τῆς ἰατρικῆς τι μετέχειν μοι δοκεῖς. 
AA. καὶ πᾶς ὃ φύσεως ἐντός. ἡ δ᾽ ἀπειρία 

35 τῶν νῦν μαγείρων κατανόει πρὸς τῶν ϑεῶν e 
οἵα ᾽στίν. ἅλμην ὅταν ἴδῃς ἐξ ἰχϑύων 
ὑπεναντίων αὑτοῖσι ποιοῦντας μίαν 

καὶ σήσαμ᾽ ὑποτρίβοντας εἰς ταύτην, λαβὼν 
ἕκαστον αὐτῶν κατὰ μέρος προσπαρδέτω, 

40 Β. ὥς μοι κεχάρισαι. 4. τί γὰρ ἂν εὖ γένοιτ᾽ ἔτι 
τῆς ἰδιότητος πρὸς ἑτέραν μεμιγμένης 
καὶ συμπλεκομένης οὐχὶ συμφώνους ἁφάς; 
τὸ ταῦτα διορᾶν ἐστιν ἐμψύχου τέχνης, f 
οὐ τὸ διανέξειν λοπάδας οὐδ᾽ ὕξειν καπνοῦ. 

45 ἐγὼ γὰρ εἰς τοὐπτάνιον οὐκ εἰσέρχομαι, 
ἀλλά τι ϑεωρῶ πλησίον καϑήμενος., 
ποιοῦσι δ᾽ ἑτέροισιν λέγω τὰς αἰτίας 
καὶ τἀποβαῖνον ᾿ὀξὺ τὸ περίκομμ᾽ ἄφες 
B. ἁρμονικός, οὐ μάγειρος. Δ. ᾿ἐπίτεινον τὸ πῦρ. 

50 ὁμαλιξέτω τις τὸ τάχος᾽ ἡ πρώτη λοπὰς 
ξεῖ ταῖς ἐφεξῆς οὐχὶ συμφώνως. νοεῖς 103 

8 ὁμαλῶς ὁ spi CE 4 λέγεις A: corr, Mein, reliqua. 
f 119 oe té Θεοῦ! οὐδεν τὴν A^. diae Mela: 

A 10 ποιούντων À: corr. Schw" 18 κέχρησαι E 
corr. Mein et Dobr 16 συμπλεκομένας À: corr. [y 
τοὐπτάνειον AOE 830 ἕτεροι" σοὶ δὲ λέγω Α ἕτεροι" ἐγὼ » 
λέγω CE: corr. Mein 91 ἄνες Mein 38 alterius personae 
interpellatio aptior foret panllo post 38 ὁμαλιξέτω τοῖς ard- 
χεσιν eim δὶ A: cor. Καὶ (mi ex parte alii) 84 ταῖς Cas: 
τοῖς C 
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τὸν τύπον; B.'4moAÀov. 4. καί τι φαίνεται τέχνη; 
εἶτ᾽ οὐϑὲν εἰκῇ παρατέϑημι, μανϑάνεις, 
βρῶμ᾽, ἀλλὰ μίξας πάντα κατὰ συμφωνίαν. 

55 Β. πῶς; 4. ἔστιν αὑτοῖς ἃ διὰ τεττάρων ἔχει 
κοινωνίαν, διὰ πέντε, διὰ πασῶν πάλιν" $ 
ταῦτα προσάγω πρὸς αὐτὰ τὰ διαστήματα 
καὶ ταῖς ἐπιφοραῖς εὐθὺς οἰκείως πλέκω. 
ἐνίοτε δ᾽ ἐφεστὼς παρακελεύομαι ᾿πόϑεν 

60 ἅπτει; τί τούτῳ μιγνύειν μέλλεις; ὅρα" 
b διάφωνον ἕλκεις᾽ οὐχ ὑπερβήσῃ; σοφὸν 

Ἐπίκουρος οὕτω κατεπύκνου τὴν ἡδονήν᾽ 
ἐμασᾶτ᾽ ἐπιμελῶς. οἷδε τἀγαϑὸν μόνος 

ἐχεῖνος οἷόν ἐστιν" οἱ δ᾽ ἐν τῇ στοᾷ 
65 ξητοῦσι συνεχῶς, οἷόν ἐστ᾽ οὐκ εἰδότες. 

οὐκοῦν O γ᾽ οὐκ ἔχουσιν, ἀγνοοῦσι δέ, 1: 
οὐδ᾽ ἂν ἑτέρῳ δοίησαν. B. οὕτω συνδοκεῖ" 
ἀφῶμεν οὖν τὰ λοιπά" δῆλα δὴ πάλαι. 

61. καὶ Βάτων δ᾽ ἐν Συνεξαπατῶντι δυσχεραίνοντα 
ποιήσας μειρακίου πατέρα ὡς διαφϑαρέντος κατὰ τὴν 

c δίαιταν ὑπὸ τοῦ παιδαγωγοῦ φησίν (IV 502 M) 9t 

ἀπολώλεκας τὸ μειράκιόν μου παραλαβών, 
ἀκάϑαρτε, καὶ πέπεικας ἐλϑεῖν εἰς βίον 
ἀλλότριον αὑτοῦ" καὶ πότους ἑωϑινοὺς 

πίνει διὰ σὲ νῦν, πρότερον οὐκ εἰϑισμένος. 
5 B. εἶτ᾽ εἰ μεμάϑηκε, δέσποτα, ξῆν, ἐγκαλεῖς; 2 

A. ξῆν δ᾽ ἐστὶ τὸ voio09" ; B. ὡς λέγουσιν οἵ σοφοί. 
6 συμφωνίαν Herw 8. σϑ᾽ ὅτε δ᾽ Mein ἀφεστὼς A: 

corr. Herw [1ὧ ὑπερβήσῃ, Σόφων Mein, fort. σοφῶς | ̓Επέ- 
κουρος 11 οὕτως Ἐπίκουρος CE 12 εἶδε ACE: corr. Cob 
16 σοι δοκεῖ A: corr. Mein 18 πλάτων ACE: corr. Cas 21 
μου τὸ μειράκιον ACE: corr. VII 279a. 924 εἰθισμένον ACE: 
corr. p. 319 26 εἴ τι usu. ACE: corr. p. 2329 96 τὸ τοι- 
ov:o» ACE: corr. Mus 
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ὃ γοῦν "Exízovoóg φησιν εἷναι τἀγαϑὸν 
τὴν ἡδονὴν δήπουθεν οὐκ ἔστιν δ᾽ ἔχειν 
ταύτην ἑτέρωθεν, ἐκ δὲ τοῦ ξῆν παγκάλως 

10 ευσωσιαπαντὴ τυχὸν δώσεις ἐμοί. 
δ A. ἑόρακας οὖν φιλόσοφον, εἰπέ μοι, τινὰ 

μεϑύοντ᾽ ἐπὶ τούτοις 9" οἷς λέγεις κηλούμενον: 
B. ἅπαντας" οἵ γοῦν τὰς ὀφρῦς ἐπηρκότες 
καὶ τὸν φρόνιμον ξητοῦντες ἐν τοῖς περιπάτοις 

15 καὶ ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ ἀποδεδρακότα 
1 οὕτως, ἐπὰν γλαυκίσκος αὐτοῖς παρατεϑῇ, 

ἴσασιν οὗ δεῖ πρῶτον ἅψασϑαι τόπου 

καὶ τὴν κεφαλὴν ξητοῦσιν ὥσπερ πράγματος, 
ὥστ᾽ ἐκπεπλῆχϑαι πάντας. 

62. καὶ παρ᾽ ᾿ἀντιφάνει δ᾽ ἐν Στρατιώτῃ (ἢ) Τύχωνι 
15 παραινέσεις εἰσφέρων ἄνθρωπος τοιοῦτός ἐστιν, ὅς 

φησιν (II 98 K)* 

ὅστις ἄνϑρωπος δὲ φὺς 
ἀσφαλές τι κτῆμ᾽ ὑπάρχειν τῷ βίῳ λογίξεται, 
πλεῖστον ἡμάρτηκεν. ἢ γὰρ εἰσφορά τις ἥρπασεν 

80 τἄνδοθϑεν πάντ᾽ ἢ δίκῃ τις περιπεσὼν ἀπώλετο 
δ ἢ στρατηγήσας προσῶφλεν (ἢ χορηγὸς αἱρεϑεὶρ 

ἱμάτια χρυσᾶ παρασχὼν τῷ χορῷ δάκος φορεῖ 
ἢ τριηραρχῶν ἀπήγξατ᾽ ἢ πλέων ἥλωκέ ποι 
ἢ βαδίζων ἢ καϑεύδων κατακέκοφϑ᾽ ὑπ᾽ οἰκετῶν. 

25 ob βέβαιον οὐϑέν ἐστι, πλὴν ὅσ᾽ ἂν καϑ᾽ ἡμέραν 

3 παγκάλως p.919: δὴ καλῶς A καλῶς CE — 4 cf. ad 
p.219 b — 5 ἑώρακας AC oj» p.210: σὺ A δὲ σὺ CE 
8 ξῶντες A: corr. p.970 18 ὡσπερὶ A: corr. Pors 14 d»- 
τιφάνηι A: corr. CE ἢ add. Cas 19 ἥρπακεν ACE: corr. 
Herw 31 ἢ add.Cas χορηγός 0' CE 82 [μάτια καὶ qase 
ACE: corn Grot ῥάκκος A: cow, CY, 

e 

^ 
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104 10 εἰς ἑαυτὸν ἡδέως τις εἰσαναλίσκων τύχῃ. 
οὐδὲ ταῦτα σφόδρα v. καὶ γὰρ τὴν τράπεξαν ἀρ- 

πάσαι 
κειμένην ἄν τις προσελϑών᾽ ἀλλ᾽ ὅταν τὴν ἔνϑεσιν 
ἐντὸς ἤδη τῶν ὀδόντων τυγχάνῃς κατεσπακώς,. 5b 
τοῦτ᾽ ἱὲν ἀσφαλεῖ νόμιξε τῶν ὑπαρχόντων μόνον. 

τὰ αὐτὰ εἴρηκε καὶ ἐν Ὑδρία. 63. εἰς ταῦτ᾽ οὖν τις 
b ἀποβλέπων, ἄνδρες φίλοι, εἰκότως ἂν ἐπαινέσειεν τὸν 
καλὸν Χρύσιππον κατιδόντα ἀκριβῶς τὴν Ἐπικούρου 
φύσιν καὶ εἰπόντα μητρόπολιν εἶναι τῆς φιλοσοφίας 10 
αὐτοῦ τὴν ᾿Δρχεστράτου Γαστρολογίαν, ἣν πάντες οἵ 
τῶν φιλοσόφων γαστρίμαργοι Θέογνίν τινα αὑτῶν 
εἶναι λέγουσι τὴν καλὴν ταύτην ἐποποιίαν. πρὸς οὕς 
καὶ Θεόγνητος ἐν Φάσματι ἢ Φιλαργύρῳ φησὶν ἐκ 
τούτων (IV 549 Μ)" 15 

ἄνϑρωπ᾽, ἀπολεῖς με. τῶν γὰρ ἐκ τῆς ποικίλης 
στοᾶς λογαρίων ἀναπεπλησμένος νοσεῖς" 

c ἀλλότριόν ἐσϑ᾽ ὁ πλοῦτος ἀνθρώπῳ, πάχνη" 
^. σοφία δ᾽ ἴδιον, κρύσταλλος. οὐϑεὶς πώποτε 

5 ταύτην λαβὼν ἀπώλεσ᾽. ὦ τάλας ἐγώ, 90 

οἵῳ μ᾽ ὃ δαίμων φιλοσόφῳ συνῴκιδεν. 
ἐπαρίστερ᾽ ἔμαϑες, ὦ πόνηρε, γράμματα" 
ἀντέστροφέν δου τὸν βίον τὰ βιβλία" 
πεφιλοσόφηκας γῇ τε κοὐρανῷ λαλῶν, 

10 οἷς οὐϑέν ἐστιν ἐπιμελὲς τῶν λόγων. 25 

1 εἰσαναλίσκειν Α ἀναλίσκειν CE: corr. Cas, sed praepo- 
sitio suspecta, fort. ἡδονῆς τις ἕνεκ τύχοι ACE: corr. Pors 
2 κοὐδὲ Kock ὄὅ τυγχάνηι A: corr. CE 9 κατειδότα Mein 
11 ὅϑεν πάντες Wilam 12. ϑεογονέαν τινα À: corr. Welcker 
14. 16 ἐκ τούτων (uiv οὖν» sim. fort. Theogneto tribuenda 
17 νοσεῖς ἐρεῖς À: ocorr. Grot. 28 ἀνέστροφεν Pors, ἀνατέ- 
rgoger Hirschig ^ 926 τῶν σῶν λόγων Nus 
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64. ἔτι τοῦ Οὐλπιανοῦ διαλεγομένου παῖδες ἐπεισ- 
ἦλθον φέροντες ἐπὶ δίσκων ΚΑΡΑΒΟΥΣ μεέξονας Καλ- 

λιμέδοντος τοῦ ῥήτορος. ὃς διὰ τὸ φιληδεῖν τῷ βρώ- ἃ 
ματι Κάραβος ἐπεκλήϑη. "Αλεξις μὲν οὖν αὐτὸν ἐν 

5 “ορκίδι ἢ Ποππυξούσῃ φίλιχϑυν εἶναι κοινῶς παρα- 
δίδωσι, καϑάπερ καὶ ἄλλοι τῶν κωμῳδιοποιῶν, λέγων 
οὕτως (Il 516 K)* 

τοῖς ἰχϑυοπώλαις ἐστὶν ἐψηφισμένον, 
ὥς φασι, χαλκῆν Καλλιμέδοντος εἰκόνα 

τὸ στῆσαι Παναϑηναίοισιν ἐν τοῖς ἰχϑύσιν, 
ἔχουσαν ὀπτὸν κάραβον ἐν τῇ δεξιᾷ, 

5 ὡς αὐτὸν ὄντ᾽ αὐτοῖσι τῆς τέχνης μόνον 
σωτῆρα, τοὺς ἄλλους δὲ πάντας ξημίαν. 

περισπούδαστος δὲ ἦν πολλοῖς ἡ τοῦ καράβου βρῶσις, 
15 ὡς ἔστι δεῖξαι διὰ πολλῶν τῆς κωμῳδίας μερῶν" ἀρ- 

κέσει δὲ τὰ νῦν ᾿Δριστοφάνης ἐν ταῖς Θεσμοφορια- 
ξούσαις οὕτως λέγων (1 418 K)' 

ἰχϑὺς ἐωνηταί τις ἢ σηπίδιον 
ἢ τῶν πλατειῶν καρίδων ἢ πουλύπους 

30 ἢ νῆστις ὀπτᾶτ᾽ ἢ γαλεὸς ἢ τευϑίδες:; 
B. μὰ τὸν ZA), οὐ δῆτ᾽. 4. οὐδὲ βατίς: B. οὔ 

φημ᾽ ἐγώ. 
5 4. οὐδὲ χόρι᾽ οὐδὲ πυὸς οὐδ᾽ ἧπαρ κάπρου 

οὐδὲ σχαδόνες οὐδ᾽ ἠτριαῖον δέλφακος 
25 οὐδ᾽ ἐγχέλειον οὐδὲ κάραβος: μέγ᾽ ἂν 

γυναιξὶ κοπιώσαισιν ἐπεκουρήσατε. 
πλατείας δὲ καρῖδας ἂν εἴη λέγων τοὺς ἀστακοὺς κα- 
λουμένους, ὧν μνημονεύει Φιλύλλιος ἐν Πόλεσι 

18 τις ἐώνηται Α: corr. VI 324 b 19 πολύπους À 31 
οὐδὲ gru. A: corn Pors 38 χόριον A: corr. Fritesche 34 
οὐδησχι A: cor. Brunck 86 κάραβον A: corr. Blaydes 
EE on. Wien 88 ποκισωνολν κυσὶ Bree 
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( 186 fr. 18 ΚΕ). καὶ ᾿ἀρχέστρατος γὰρ ἐν τῷ διαβοήτῳ 
ποιήματι οὐδ᾽ ὅλως που κάραβον ὀνομάξων ἀστακὸν 
προσαγορεύει, ὥσπερ κἀν τούτοις (fr. 8 Ri) 

105 ἀλλὰ παρεὶς λῆρον πολὺν ἀστακὸν ὠνοῦ 
τὸν τὰς χεῖρας ἔχοντα μακρὰς ἄλλως τε βαρείας, 

τοὺς δὲ πόδας μικρούς, βραδέως δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ὀρούει. 
εἰσὶ δὲ πλεῖστοι μὲν πάντων ἀρετῇ τε κράτιστοι 

5 ἐν Διπάραιρ᾽ πολλοὺς δὲ xol Ελλήσποντος ἀϑροίζξει. 

καὶ Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ τὸν προειρημένον 
ἀστακὸν ὑπὸ τοῦ ᾿ἀρχεστράτου δηλοῖ ὅτι κάραβός ἐστι 
λέγων οὕτως (p.931 1) 

b ἐντὶ δ᾽ ἀστακοὶ κολύβδαιναί ve χῶς và πόδι᾽ ἔχει 
μικρά, τὰς χεῖρας δὲ μακράς, κάραβος δὲ τῶνυμα. 

65. ἴδιον δ᾽ ἐστὶ γένος καράβων [rs] καὶ ἀστακῶν 
ἄλλο, ἔτι δὲ καρίδων. τὸν δ᾽ ἀστακὸν ol ᾿“ττικοὶ διὰ 
τοῦ ὁ ὀστακὸν λέγουσι, καϑάπερ καὶ ὀσταφίδας. ᾿ἘἘπί- 
χαρμος δὲ ἐν I'a xol Θαλάσσᾳ φησίν (p.223 L)' 

κἀστακοὶ γαμψώνυχοι. 
Σπεύσιππος δὲ ἐν B' Ὁμοίων παραπλήσιά φησιν 
εἶναι τῶν μαλακοστράκων κάραβον, ἀστακόν, νύμφην, 
ἄρχτον, καρκίνον, πάγουρον. Διοκλῆς δ᾽ ὁ Καρύ- 
στιός φησι᾿ “καρῖδες, καρκίνοι, κάραβοι, ἀστακοὶ εὖ- 
στομα καὶ διουρητικά. κολύβδαιναν δ᾽ εἴρηκεν ᾽Επί- 
χαρμος ἐν τοῖς προεκκειμένοις (litt. b), ὡς μὲν Níxav- 

δρός φησι (fr. 189 Schn), τὸ ϑαλάσσιον αἰδοῖον, ὡς δ᾽ ὁ 
Ἡρακλείδης ἐν Ὀψαρτυτικῷ, τὴν καρῖδα. ᾿4ριστο- 

e 

5 χηλάς τὸ βαρείας Bibb, praestat adverbium velut ἀφάτως 
τε βαρείας 9 ἥβης A 12 κολύγδαιναι Ο μολύγδαιναι 
superscr. x E τ᾽ ἔχοστα Α (τε τὰ πόδι᾽ ἔχουσαι CE): corr. 
Pors et Di 138 τοὔνυμα Ahr 14 ve om. CE, del. K. 22. 
23 contracta haec ab epitomatore 

e 

2 ; & 
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τέλης δ᾽ ἐν (atuzto) ξῴων μορίων (h. a. V p. 641b 19) 
“τῶν μαλακοστράκων ὀχεύονται, φησί, κάραβοι, ἀστα- 
κοί, καρῖδες καὶ τὰ τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ τὰ ὀπισϑουρη- 
τικὰ τῶν τετραπόδων. ὀχεύονται δὲ τοῦ ἔαρος ἀρχο- 

δ μένου πρὸς τῇ γῇ (ἤδη γὰρ ὦπται ἡ ὀχεία πάντων 
τῶν τοιούτων), ἐνιαχοῦ δὲ ὅταν τὰ σῦκα ἄρχηται πε- 
παίνεσθαι. γίνονται δ᾽ οἵ μὲν κάραβοι (ib. p. 549b 18) 
ἐν τοῖς τραχέσι καὶ πετρώδεσιν, ol δ᾽ ἀστακοὶ ἐν τοῖς ἃ 
λείοις, ἐν δὲ τοῖς πηλώδεσιν οὐδέτεροι. διὸ καὶ ἐν 

10 Ἑλλησπόντῳ μὲν καὶ περὶ Θάσον ἀστακοὶ γίνονται, 
περὶ δὲ τὸ Σίγειον καὶ τὸν "49€ κάραβοι. εἰσὶ δ᾽ 
of κάραβοι μακρόβιοι πάντες’ Θεόφραστος δ᾽ ἐν 
τῷ περὶ τῶν φωλευόντων (ἔτ. 1τ| W) τοὺς ἀστακοὺς 
καὶ καράβους καὶ καρῖδας ἐκδύεσθαί φησι τὸ γῆραβ. 

16 θθ. περὶ δὲ τῶν ΚΑΡΙΔΩΝ, ὅτι καὶ πόλις ἦν Καρί- 
δὲς περὶ Χίον τὴν νῆσον Ἔφορος ἐν τῇ y ἱστορεῖ 
(FHG I 242), κτίσαι φάσκων αὐτὴν τοὺς διασωθέντας 

ἐκ τοῦ ἐπὶ “ευκαλίωνος γενομένου κατακλυσμοῦ μετὰ 
Μάκαρος, καὶ μέχρι νῦν τὸν τόπον ᾿καλεῖσϑαι Καρί- 

30 δας. ὃ δὲ ὀψοδαίδαλος ᾿Αρχέστρατος παραινεῖ τάδε 
(fr. 24 Ri)* 

ἣν δέ ποτ᾽ εἰς Ἴασον Καρῶν πόλιν εἰσαφίκηαι. 
χαρῖδ᾽ εὐμεγέϑη λήψῃ" σπανία δὲ πρίασϑαι" 
ἐν 0b Μακηδονίᾳ τε καὶ ᾿Αμβρακίᾳ μάλα πολλαί, 

295 ἐκτεταμένως δ᾽ εἴρηκε καρῖδα "ong μὲν ἐν Καμ- 
πυλίωνι (II 511 K)* 

1 πέμπτῳ add. ed. Bas, cf. VII p. 819 d: ἐν τῷ περὶ ξώων 
CE 4 ἀέρος SLE 4) ἐρχομένου A ἔαρος ἐρχόμενα CE 
11 σίγιον A: corr. CE 16 τῆι ἃ À: corr. Marx, Hobo verba 
decurtata videntur 38 fort. καρίδ᾽ ἐυμεγέδη πήψεις s 
com. CE σπανίαν CE 

ATIRNAEUR I. iJ 
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αἵ τε καμπύλαι 

᾿καρῖδες ἐξήλλοντο δελφίνων δίκην 

εἰς σχοινόπλεκτον ἄγγος. 

καὶ Εὔβουλος ἐν Ὀρϑάννῃ (1 192 K) 

καρῖδα καϑηκατὼω κἀνέσπασ᾽ αὖϑις. 
᾿Δναξανδρίδης “υκούργῳ (II 144 K) 

καὶ συμπαίξει καριδαρίοις 

μετὰ περκιδίων καὶ ϑραττιδίων 
καὶ ψητταρίοις μετὰ κωθαρίων 
καὶ σκινδαρίοις μετὰ κωβιδίων. 

0 δ᾽ αὐτὸς x&v Πανδάρῳ φησίν (b. 149) 

106 οὐκ ἐπικεκυφὼς ὀρϑός, ὦ βέλτιστ᾽, ἔσῃ" 

b 

Mus: ὥσπερ AC 

αὕτη δὲ καριδοι τὸ σῶμα καμπύλη, 
ἄγκυρα τ᾽ ἐστὶν ἄντικρυς τοῦ σώματος. 

ἐν δὲ Κερκίῳ (Ὁ. 148)" 

ἐρυϑρότερον καρῖδος ὀπτῆς σ᾽ ἀποφανῶ. 
Εὔβουλος Τιτϑαῖς (II 204 K) 

καρῖδας τε τῶν 

κυφῶν. 

καὶ ᾿Θφελίων Καλλαίσχρῳ (ib. 294)" 

κυρταὶ δ᾽ ὁμοῦ καρῖδες ἐν ξηρῷ πέδῳ. 

καὶ ἐν ἸΙαλέμῳ (ib. 298)" 
ὠρχοῦντο δ᾽ ὡς καρῖδες ἀνθράκων ἔπι 

πηδῶσι κυρταί. 

ὅ xod xo κάτω Mus, tum αὖϑις (asvriv» Wilam 8 .περ- 
δικίων καὶ ϑριττιδίων Α: corr. VII 8290 9 ψιτταδίοις À: corr. 
Lobeck κωϑαρίων Schw: κωβιδαρίων Α 12 ἐπικεκρυφὼς 
À: corr. Cas, ἀνακεκυφὼς Mein 18 adloquitur mulierem, 
velut αὕτη δὲ καρὶς εἶ , παμπύλη τ᾿ ACE: oorr. Mus καρι- 
oi τὸ σῶμα xawmvioi τ᾽ Wilam 14 τὸ σχῆμα σου Kock 
10 ἐφυϑρώτερον ἂς corr. CE ὀπτῆς C ὀπτῶν superscr. ἧς Ε: 
ὄπτῶ» A ϑαῖς A 20 ὠφελλων Α: corr. Cas 23 ὡς 

Ἕ 24 πηδῶσαι ΟἿ 

10 

15 

20 
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συνεσταλμένως δ᾽ εἴρηκεν Εὔπολις ἐν Aitiv οὕτως 
(I 969 K) 

M 

πλὴν 

ἅπαξ ποτ᾽ ἐν Φαίακος ἔφαγον καρέδας. 
καὶ ἐν Ζήμοις (Ὁ. 986) 

ἔχων τὸ πρόσωπον καρίδος μασϑλητίνης. 
6'. ὠνομάσϑησαν δὲ καρῖδες ἀπὸ τοῦ κάρα τὸ πλεῖ- 
στον γὰρ μέρος τοῦ σώματος ἡ κεφαλὴ ἀπηνέγκατο. 
καρίδες δὲ βραχέως oí ᾿Αττικοὶ ἀναλόγως" παρὰ γὰρ 
τὸ κάρη γέγονε διὰ τὸ μείξονε κεχρῆσθαι κεφαλῇ. 
ὡς οὖν παρὰ τὸ γραφὴ γραφὶς καὶ βολὴ βολίς, οὕτως 
καὶ παρὰ τὸ κάρη καρίς. ταϑείσης δὲ τῆς παρατελευ- 
ταίας ἐτάϑη καὶ τὸ τέλος, καὶ ὁμοίως λέγεται τῷ ψη- 

gis καὶ κρηπίς [καὶ τευϑίς]. 
68. περὶ δὲ τῶν ὀστρακοδέρμων τούτων ΖΔέφιλος 

μὲν ὁ Zípwiog οὕτω γράφει" "vov δ᾽ ὀστρακοδέρμων 
xagíg, ἀστακός, κάραβος, καρκίνος. λέων τοῦ αὐτοῦ 
γένους ὄντα διαφέρουσι. μείξων δ᾽ ἐστὶν ὁ λέων τοῦ 

ἀστακοῦ. οἵ δὲ κάραβοι καὶ γραψαῖοι λέγονται" τῶν 
καρκίνων δ᾽ εἰσὶν σαρκωδέστεροι. ὁ δὲ καρκίνος 
βαρὺς καὶ δύσπεπτος. ΜΜνησίϑεος δ᾽ ὃ ᾿4“ϑηναῖος 
ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν “κάραβοι, φησί, καὶ καρκίνοι καὶ 

χαρῖδες καὶ τὰ ὅμοια δύσπεπτα μὲν πάντα, τῶν δ᾽ 
ἄλλων ἰχϑύων εὐπεπτότερα πολλῷ. πρέπει δ᾽ αὐτοῖς 
ὀπτᾶσϑαι μᾶλλον ἢ ἕψεσϑαι. 

κουρίδας δὲ τὰς καρῖδας εἴρηκε Σώφρων ἐν γυναι- 
κείοις οὕτως (fr. 84 Bo)" ᾿ἴδε καλᾶν κουρέδων, ἴδε καμ- 

19. 18 παρατελευτῆς superscr. παραληγούσης CE παρατε- 
λεύτου Eust. 1220, 51 fort. recte 14 καὶ τευϑίς del. Wilam, 
non habet Herod. 16026 19 γραψαῖοι suspectum 28 πάντα 
Coraes: ταῦτα ACE 27 ἴδεν καλὰν A: corr. Mus, tum fort. 
ids καμμάρων φῦλα 

16* 

[e 
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e μάρων, ἴδε φίλα" ϑᾶσαι μαν ὡς ἐρυϑραί τ᾽ ἐντὶ καὶ λειο- 
τριχιῶσαι. ᾿Επέχαρμος δ᾽ ἐν Γᾷ καὶ Θαλάσσᾳ φ. 334 L) 

κουρίδες τε φοινέκιαι. 

ἐν δὲ 4óyo xol “ογίννᾳ διὰ τοῦ ὦ εἴρηκεν (Ὁ. 244)" 
ἀφύας τε κωρέδας τε καμπύλας. 

Σιμωνίδης δέ (fr. 15 B5: 
ϑύννοισι τευϑίς, κωβιοῖσι κωρίδες. 

69. ἑξῆς εἰσεκομίσϑη ταγηνιστὰ ἥπατα περιειλη- 

μένα τῷ καλουμένῳ ΕΠΙΠΛΩΙ, ὃν Φιλέταιρος ἐν 

Τηρεῖ ἐπίπλοιον εἴρηκεν (II 286 K). εἰς ἃ ἀποβλέψας 
ó Κύνουλκος 'Adys ἡμῖν, ἔφη, ὦ σοφὲ Οὐλπιανέ, 

f εἴ που κεῖται οὕτως τὸ ἧπαρ ἐντετυλιγμένον. καὶ ὅς" 
ἐὰν πρότερον δείξῃς σὺ παρὰ τίνι ὃ ἐπίπλους εἴρη- 
ται ἐπὶ τοῦ λίπους καὶ τοῦ ὑμένος. ἀντικορυσσομέ- 
vov οὖν τούτων 6 Μυρτέλος ἔφη᾽ “ὁ μὲν ἐπίπλους 
παρ᾽ ᾿ΕἘπιχάρμῳ ἐν Βάκχαις (p. 222 L)' 

107 καὶ τὸν ἀρχὸν ἐπικαλύψας ἐπιπλόῳ. 

καὶ ἐν Θεαροῖς (p.242) 

ὀσφύος τε πέρι κἠπιπλόου. 
καὶ ὃ Χῖος δὲ Ἴων ἐν ταῖς ᾿Επιδημίαις (FHG II 47) ἔφη" 
τῷ ἐπίπλῳ ἐπικαλύψας.᾽ ἀπέχεις, φίλη κεφαλὴ Οὐλ- 
πιανέ, τὸν ἐπίπλουν, ἵν᾽ ἤδη ποτὲ αὐτῷ ἐντυλιχϑεὶς 
κατακαυϑῇς καὶ πάντας ἡμᾶς ξητήσεων ἀπαλλάξῃς. τὸ 

δὲ μαρτύριον τοῦ οὕτως διεσκευασμένου ἥπατος δίκαιος 
εἶ σὺ ἀπομνημονεῦσαι, προειρημένου δοι πάλαι (p. 95a) 
ὅτε περὶ τῶν ὠτίων καὶ ποδῶν ἐξητοῦμεν, (ῦτι» "4λε- 
ξις ἐν Κρατείᾳ v Φαρμακοπώλῃ εἴρηκε. πᾶσα δ᾽ ἡ 

8 κουρίδες τε τε À: corr. CE 4 λογιναι À: corr. Pors 
τοῦ ὦ Koen: τούτω À 10 ἐπίπλοον Dobr, cf. Hes 19 xoi 
mim4ov À: corr. ÀAhr 2428. 24 τὸ δὲ K: τό τε À 24 fort. 
οὔτως ἐσκευασμένου 26 ὅτι Δ. K — 91 sq vesc wutilata 

b 

[9 0 

μι b 
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ἐκλογὴ χρησίμη οὖσα εἰς πολλά, ἐπεὶ τὰ νῦν διὰ μνή- b 

μῆς οὐ κρατεῖς, αὐτὸς ἐγὼ διεξελεύσομαι. φησὶ δ᾽ 
οὕτως ὃ κωμικός (II 335 K)* 

πρῶτον μὲν (ov) ὄστρεια παρὰ Νηρεῖ τινι 
δ ἰδὼν γέροντι φυκί᾽ ἠμφιεσμένα 

ἔλαβον ἐχίνους τ᾽" ἐστὶ γὰρ προοίμιον 
δείπνου χαριέντως ταῦτα πεπρυτανευμένου, 
τούτων δ᾽ ἀπολυϑείς, κειμένων ἰχϑυδίων 
μικρῶν, τρεμόντων τῷ δέει τί πείσεται, 

10 ϑαρρεῖν κελεύσας ἕνεκ᾽ ἐμοῦ ταῦτ᾽ οὐδὲ ὃν 
φήσας ἀδικήσειν ἐπριάμην γλαῦκον μέγαν. 
ἔπειτα νάρκην ἔλαβον, ἐνθυμούμενος e 

10 ὅτε δεῖ γυναικὸς ἐπιφερούσης δακτύλους 
ἁπαλοὺς ὑπ’ ἀχάνϑης μηδὲ ἕν τούτων παϑεῖν. 

15 ἐπὶ τὸ τάγηνον φυκίδας, ψήττας τινάς, 

καρῖδα, φύκην, κωβιόν, πέρκην, σπάρον, 
ἐποίησά v' αὐτὸ ποικιλώτερον ταῶ. 

15 κρεάδι᾽ (ἄττα), ποδάρια, δύγχη τινά, 
ὠτάώρι᾽ Ue, ἡπάτιον ἐγκεκαλυμμένον" 

30 αἰσχύνεται γὰρ πελιδνὸν ὃν τῷ χρώματι. ἃ 
τούτοις μάγειρος οὐ πρόσεισ᾽ οὐδ᾽ ὄψεται" 
οἰμώξεται γὰρ νὴ AC. ἀλλ᾽ ἐγὼ σοφῶς 

30 ταῦτ᾽ οἰκονομήσω καὶ γλαφυρῶς καὶ ποικίλως 
οὕτω (ποῶ γὰρ τοὔψον αὐτός) ὥστε τους 

Li 

4e s Di à ὄσερια Α s Mei ὅ Lucil A: 
corr. φιεσμένωι À: corr. Coraes 7 πε: ευμένου 
A; com. Mos ̂  10 rero? δὲ ip Ἀν cor OE ^ 18 dar 
CE: δὴ A 14 τούτους VII 314d 15 ἐπὶ τὸ τάγηνόν 
τε QE, fori ἐπί re τάγηνον 17 αὐτὸν A: cor. CE 
18 ἄττω add. Dobr 19. ὑϊηπάτιον A ϑέειον ἡπάτιον CE: 
corr, Di 20 ὃν om. A: add, C 21 οὐδ᾽ Naber: οὐκ 
ACE ἄφεται Naber (ὄτεται CE) — 22 νὴ δία eq ui. 
A: corr, CE 
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δειπνοῦντας εἰς τὰ λοπάδι᾽ ἐμβάλλειν ποῶ 
ἐνέοτε τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 
τὰς σχευασίας πάντων δὲ καὶ τὰς συστάσεις 

25 τούτων ἕτοιμός εἰμι δεικνύειν, λέγειν, 
e προῖκα προδιδάσκειν, ἂν ϑέλῃ τις μανϑάνειν. 6 

10. ὅτι δ᾽ ἔϑος τῷ ἐπίπλῳ περικαλύπτεσϑαι τὰ ἡπά- 
τια, Ἡγήσανδρος ὁ 4ελφὸς ἐν ὑπομνήμασί φησι 
(FHG IV 419) Μετάνειραν τὴν ἑταίραν ὡς ἐν τοῖς κε- 

καλυμμένοις ἡπατίοις αὐτὴ πνευμόνιον ἔλαβε καὶ ὡς 

περιελοῦσα τὸ στέαρ εἶδεν, ἀνέχραγεν᾽ 10 
ἀπόλωλα, πέπλων μ᾽’ ὥλεσαν περιπτυχαί. 

μήποτε δὲ καὶ Κρώβυλος ὁ κωμῳδιοποιὸς αἰσχυνό- 
μενον εἶπε τὸ τοιοῦτο ἧπαρ ὥσπερ καὶ "Δ4λεξις, ἐν 
Ψευδυποβολιμαίῳ λέγων οὕτως (IV 567 M) 

f καὶ πλεχκτάνην στιφρὰν σφόδρ᾽ ἐπὶ τούτοις τέ που 16 

αἰσχυνόμενον ἧπαρ καπρίσκου σκατοφάγου. 
ἡπάτιον δ᾽ εἴρηκεν Δριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς 
(fr. 506, 2 K) καὶ ᾿4λκαῖος ἐν Παλαίστρα (1 1602 K) Ev- 

βουλός τ᾽ dv Δευκαλίωννι (II 118). δασυντέον (δὲν 
λέγοντας τὸ ἧἥπαρ᾽ καὶ γὰρ ἡ συναλοιφή ἐστιν παρ᾽ * 
᾿ἀρχιλόχῳ διὰ δασέος. φησὶ γάρ (fr. 181 B5: 

χολὴν γὰρ οὐκ ἔχεις ἐφ᾽ ἥπατι. 
108/0rl δὲ καὶ ἰχϑύς τις ἥπατος καλούμενος, ὃν φησιν 

(ó» αὐτὸς Εὔβουλος ἐν Δάκωσιν ἢ Δήδᾳ οὐκ ἔχειν 
χολήν (II 185 K) 2t 

1 τὰ λοιπὰ διεμβάλλειν À: corr. Cas, cf. IV 169d — 8 ov- 
στάσεις K: σκευάσεις À 9 fort. ἡπατίοις delendum, cetera 
turbavit epitomator 10 ἀνέκραγεν ἀστείως CE 12 καὶ 
ρωβουλος À: corr. Mus 18 τοιοῦτον CE 16 fort. πλεκτά- 
vix στιφρὰ ἐπὶ Mein: ἐν A. 16 καὶ πρίσκους καταφάγου 
4: corr. Pors 19 δὲ add. Mus 24 ὁ add. Schw ἢ 
"jov Schw: ἤδη δ᾽ Α 
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οὐκ ὥου (G0) μὲ 
χολὴν ἔχειν, ὡς δ᾽ ἡπάτῳ μοι διελέγου: 
ἐγὼ δέ γ᾽ εἰμὶ τῶν μελαμπύγων ἔτι. 

Ἡγήσανδρος δ᾽ ἐν ὑπομνήμασιν (FHG IV 429) ἐν τῇ 
δ κεφαλῇ φησι τὸν ἥπατον δύο λίϑους ἔχειν τῇ μὲν αὐγῇ 

καὶ τῷ χρώματι παραπλησίους τοῖς (ἐν τοῖς) ὀστρείοις, 
τῷ δὲ σχήματι ῥομβοειδεῖς. 

Tl. TATHNIZTON δ᾽ ἰχϑύων μνημονεύει "Ἄλεξις 
ἐν Ζημητρίῳ (Π 815 K) καϑάπερ κἀν τῷ προκειμένῳ 

10 δράματι. Εὔβουλος Ὀρϑάννῃ (II 190 K)* 
πᾶσα δ᾽ εὔμορφος γυνὴ 

ἐρῶσα φοιτᾷ τηγάνων τε σύντροφα 
τριβαλλοπανόϑρεπτα μειρακύλλια, 
ὁμοῦ δὲ τευϑὶς καὶ Φαληρικὴ κόρη 

16 5 σπλάγχνοισιν ἀρνείοισι συμμεμιγμένη 
πηδᾷ, χορεύει, πῶλος ὡς ἀπὸ ξυγοῦ. 
ῥιπὶς δ᾽ ἐγείρει φύλακας Ἡφαίστου κύνας 
ϑερμῇ παροξύνουσα τηγάνου πνοῇ" 

ὀσμὴ δὲ πρὸς μυχτῆρας ἠρεϑισμένη 
30 10 Goss" μεμαγμένη δὲ Δήμητρος κόρη 

κοίλη φάραγγος δακτύλου πιέσματι 

σύρει τριήρους ἐμβολὰς μιμουμένη, 
δείπνου πρόδρομον ἄριστον. 

ἤσϑιον δὲ καὶ ταγηνιστὰς σηπίας. Νικόστρατος ἢ 
95 Φιλέταιρος ἐν ᾿Αντύλλῳ φησίν (II 331 K) 

ioóadd.Pors 4. ὅ ταῖς κεφαλαῖς A: corr, CE et lemma A. 
6 suppl. Wilam ^ 12 ἐρῶσα φοιτᾷ V1228 f: ἐρεῖ οσ ἀπηδει À, 
latetforkaliud 19 τριβαλλοποπανόϑρεπτα Cas 14 galmolej 
κόρη ACE: corrDalec 16 ἀπὸ Iac: $z ACE, cf. Eur. Or. 46 
18 πηγάνου ACE, sed τ superser. CE 1 sq fori κοΐης 

os δάκτυλον πιέσματι — μιμούμενον boc sensu digitum 
cavernas imprimentem, fortissimum caenae praecursorem. 

31 πιάσμητι ACE: cor Valck — 94 egi Ἀλ ewm. CX. 

b 
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οὔποτ᾽ (àv) αὖϑις (αὖν 
σηπίαν ἀπὸ τηγάνου 
τολμήσαιμι φαγεῖν μόνος. 

Ἡγήμων δ᾽ ἐν Φιλίννῃ καὶ γόνον ἐκ ταγήνου ἐσϑί- 
οντας ποιξῖ ἐν τούτοις (1 100 K) 5 

μάλα ταχέως αὐτῶν πρίω .. πουλύπουν 
καὶ δὸς καταφαγεῖν κἀπὸ τηγάνου γόνον.ἢ 

d 72. ἐπὶ τούτοις οὐχ ησϑεὶς ὁ Οὐλπιανός. ἀνια- 

Θ 

ϑεὶς δέ, ἀποβλέψας ὡς ἡμᾶς καὶ τὰ ἐξ Ὀρϑάννου 
Εὐβούλου ἰαμβεῖα εἰπών (II 192 K) 10 

ὡς εὖ νεναυάγηκεν ἐπὶ τοῦ τηγάνου 
ὁ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸς 

Μυρτίλος" ὅτι γὰρ οὐδὲν τούτων πριάμενός ποτε 
ἔφαγεν εὖ οἶδα, τῶν τινος οἰκετῶν αὐτοῦ εἰπόντος 
μοί ποτε τὰ ἐκ Πορνοβοσκοῦ Εὐβούλου ἰαμβεῖα 15 
τάδε (ib. 194) 

τρέφει μὲ Θετταλός τις ἄνϑρωπος βαρύς, 
πλουτῶν, φιλάργυρος δὲ κἀλιτήριος, 
ὀψοφάγος, ὀψωνῶν δὲ μέχρι τριωβόλου. 

ἐπεὶ δὲ πεπαιδευμένος ἦν ὁ νεανίσκος καὶ οὐχὶ παρὰ 50 
τῷ Μυρτίλῳ γε, ἀλλὰ παρὰ ἄλλῳ τινί, ὡς ἐπυνθανό- 
μὴν αὐτοῦ πῶς εἰς τὸν Μυρτίλον ἐνέπεσεν, ἔφη μοι 
τὰ ἐκ Νεοττίδος ᾿Αἀντιφάνους τάδε (II 79 K) 

παῖς ὧν μετ᾽ ἀδελφῆς εἰς ᾿ἀϑήνας ἐνθάδε 

ἀφικόμην ἀχϑεὶς ὑπό τινος ἐμπόρου, 25 
Σύρος τὸ γένος ὦν. περιτυχὼν δ᾽ ἡμῖν ὁδὶ 
κηρυττομένοις ὀβολοστάτης ὧν ἐπρίατο, 

5 ἄνϑρωπος ἀνυπέρβλητος εἰς πονηρίαν, 

1 suppl. Pors 4 ἡγεμὼν A: corr. Di 6 μάλλὰ ταχέως 
ib» πρέω μοι Mein 9. 10 oratio mutila — 10. 15 ἐαμβέία A 
22 ἐνέπεσεν Schw: νέον ἔπεσεν M, tork. τόνδε ἐνέπεσεν 
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τοιοῦτος οἷος μηδὲν εἰς τὴν οἰκίαν, f 
μηδ᾽ ὧν ὃ Πυϑαγόρας ἐκεῖνος ἤσϑιεν 
ὁ τρισμακαρίτης, εἰσφέρειν ἔξω ϑύμου: 

18. ἔτι τοῦ Οὐλπιανοῦ τοιαῦτά τινα παίξοντος ὁ 
Κύνουλκος ἀνέκραγεν" “ἄρτου δεῖ καὶ οὐ τοῦ Μεσ- 
σαπίων βασιλέως λέγω τοῦ ἐν Ἰαπυγίᾳ, περὶ οὗ καὶ 
σύγγραμμά ἐστι Πολέμωνι (fr.89 Pr). μνημονεύει δ᾽ 
αὐτοῦ καὶ Θουκυδίδης ἐν ξ΄ (c.33) καὶ Δημήτριος 
ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Σικελία 
διὰ τούτων (1 τοῦ K) 

κἀκεῖθεν εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν ἀνέμῳ Νότῳ 109 
διεβάλομεν τὸ πέλαγος εἰς Μεσσαπίους" 
"Aorog δ᾽ ἀναλαβὼν ἐξένισεν ἡμᾶς καλῶς. 
B. ξένος γε χαρίεις. 4. ἦν ἐκεῖ... μέγας 
καὶ λαμπρός ἦν. 

οὐ τούτου οὖν τοῦ "άρτου ὁ νῦν καιρὸς ἦν, ἀλλὰ τῶν 
εὑρημένων ὑπὸ τῆς Σιτοῦς καλουμένης “ήμητρος καὶ 
Σιμαλέδος" οὕτως γὰρ ἡ ϑεὸς παρὰ Συρακοσίοις τι- 
μᾶται, ὡς (ὃ) αὐτὸς Πολέμων ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ 
τοῦ Μορύχου (ἔτ. τὰ Pr. ἐν ài τῷ α' τῶν πρὸς Τί- 
μαιον ἐν Σχώλῳ φησὶ τῷ Βοιωτιακῷ Μεγαλάρτου b 
καὶ Μεγαλομάξου ἀγάλματα ἰδρῦσϑαι. ἐπεὶ δὲ ἤδη 

3 εἴσϑιεν A: corr. CE 6 τῶν ἐν Ἰαπυγίᾳ Schw — 7 aut 
“Πολέμωνος aut πεποιημένον Πολέμωνι 18 ἄρτος lemma Α: 
αὐτὸς À, Ἄρτας Hes (cf. Thuc. l. s) ἐξένιξεν A: corr. s 
14. 15 ἦν ἐκεῖνος καὶ μέγας Di, quod yix sufficit; fort talia 
fuerunt B. ξένος ye χαρίεις ἄρτος. A. ἦν ἐκεῖ μέγας καὶ λαμ- 
πρὸς, ἦν δὲ καὶ... ἀνήρ, omia epitheta ita comparata ἔα- 
erunt uf simul pani convenirent 16 ἦν vitiosum, fort. dv 

30 μωρύχου A — 53 μεγαλομάξου Δήμητρος Co Ns. 
πὰς nisi praestat delere 18 Ἱμαλίδος Schw. 19 ὁ add. 

Ww 
recte 



e 
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ἄρτοι εἰσεκομίξοντο καὶ πλῆϑος ix αὐτοῖς παντοδα- 

πῶν βρωμάτων, ἀποβλέψας εἰς αὐτὰ ἔφη: 
“τοῖς ἄρτοις ὅσας 

ἱστᾶσι παγίδας oí ταλαίπωροι βροτοί, 

φησὶν "4Ast&ig ἐν τῇ Εἰς τὸ φρέαρ (Π 819 Κ). ἡμεῖς 5 

οὖν εἰπωμέν τι καὶ περὶ ΑΡΤΩΝ:ἢ 
14. προφϑάσας δ᾽ αὐτὸν ὁ Ποντιανὸς ἔφη" Τρύ- 

oov ὃ ᾿Δλεξανδρεὺς ἐν τοῖς φυτικοῖς ἐπιγραφομένοις 

(fr. 117 V) ἄρτων ἐκτέίϑεται γένη, εἴ τι κἀγὼ μέμνημαι, 
ξυμίτην, ἄξυμον, σεμιδαλίτην, χονδρίτην, συγκομι- 

στόν — -τοῦτον δ᾽ εἶναί φησι καὶ διαχωρητικώτερον 
τοῦ καϑαροῦ —, τὸν ἐξ ὀλυρῶν, τὸν ἐκ τιφῶν, τὸν 
ἐκ μελινῶν. γένεται μέν, φησίν, ὃ χονδρίτης ἐκ τῶν 
ξειῶν᾽" ἐκ γὰρ κριϑῆς χόνδρον μὴ γίνεσϑαι. παρὰ δὲ 
τὰς ὀπτήσεις ὀνομάξεσϑαι ἰπνίτην, οὗ μνημονεύειν 
Τιμοκλέα ἐν Ῥευδολῃσταῖς οὕτως (II 465 K) 

καταμαϑὼν δὲ κειμένην ϑερμὴν σκάφην 
ϑερμῶν ἰπνιτῶν ἤσϑιον. 

ΕΣΧΑΡΙΤΗΣ. τούτου μνημονεύει ᾿ἀντέδοτος ἐν Πρω- 
τοχόρῳ (II 411 ΚΕ)" 

λαβόντα ϑερμοὺς ἐσχαρίέξας, πῶς γὰρ οὔ: 
d τούτους ἀνειλίττοντα βάπτειν εἰς γλυκύν. 

καὶ Κρώβυλος ἐν ᾿Δπαγχομένῳ (IV 566 M) 

καὶ σκάφην λαβών τινα 
τῶν ἐσχαριτῶν τῶν καϑαρῶν. 

Λυγκεὺς δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν τῇ πρὸς Διαγόραν ἐπιστολῇ 

1 τοῖς ἄρτοις non Alexidis sed Cynulci verba esse putat 
Kock 11 φησι non Trypho grammaticus, sed Diocles medi- 
cus ἃ Tryphone (Ὁ) citatus, cf. Hes. 8. v. συγκομιστὸς ἄρτος 
13 γένεται δὲ CE, sed omisit epitomator reliqua genera 
18 song» delendum, ϑερμῶν del. Dobr εἶσϑιον A 19. 
20 πρωτόχζρωε À: corr. Schw 

25 
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συγκρίνων τὰ ᾿αΑϑήνησι γινόμενα τῶν ἐδωδίμων πρὸς 
τὰ ἐν Ῥόδῳ φησίν" “ἔτι δὲ σεμνυνομένων παρ᾽ ἐκεί- 
votg τῶν ἀγοραίων ἄρτων, ἀρχομένου μὲν τοῦ δείπνου 
καὶ μεσοῦντος οὐϑὲν λειπομένους ἐπιφέρουσιν" ἀπει- 

5 ouxórov δὲ καὶ πεπληρωμένων ἡδίστην ἐπεισάγουσι 
διατριβὴν τὸν διάχριστον ἐσχαρίτην καλούμενον, ὃς 
οὕτω κέκραται τοῖς μειλίγμασι καὶ τῇ μαλακότητι καὶ 
τοιαύτην ἐνθρυπτόμενος ἔχει πρὸς τὸν γλυκὺν Gvvav- 
λίαν ὥστε προσβιαξόμενος ϑαυμαστόν τι συντελεῖ" 

10 καϑάπερ ἀνανήφειν πολλάκις γίνεται τὸν μεϑύοντα, 
τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἀναπεινῆν γίνεται 
τὸν ἐσθίοντα. 

ATABYPITHN. Σώπατρος ἐν Κνιδίᾳ" 
᾿Δταβυρίτης δ᾽ ἄρτος ἦν πλησίγναϑος. 

15 AXAINAE. τούτου τοῦ ἄρτου μνημονεύει Σῆμος 
ἐν η΄ Δηλιάδος (FHG 1V 494) λέγων ταῖς ϑεσμοφύροις 
γίνεσθαι. εἰσὶ δὲ ἄρτοι μεγάλοι, καὶ ἑορτὴ καλεῖται f 
“Μεγαλάρτια ἐπιλεγόντων τῶν φερόντων" 

ἀχαΐνην στέατος ἔμπλεων τράγον. 
80  KPIBANITHN. τούτου μνημονεύει ᾿ἡριστοφάνης 

ἐν Γήρᾳ' ποιεῖ δὲ λέγουσαν ἀρτόπωλιν διηρπασμένων 
αὐτῆς τῶν ἄρτων ὑπὸ τῶν τὸ γῆρας ἀποβαλλόντων 
(435 K) 

4 λιπομένους À: corr. CE, tum fort. περιφέρουσιν i. e. 
Rhodii ὃ διάχρειστον A: corr. Di 9 dre CE, in A du- 
bbitabam ὡς an ὥστε scriptum esset προσβιαξόμενος suspe- 
ctum, velut πρὸς βίαν τοῖς προσφερομένοις (ῶστε προσβιαξόμενος 
δαιτυμόσιν οὐδὲν λειπόμενος ... su πε ἐπεισάγει διατριβὴν 
OE) 10 καϑάπερ γὰρ CE, videntur haec contracta 18 ra- 
βυρίτην A et 14 ταβυρίτην ACE: corr. Mein; dragogiet ac- 
eusativus pendet ab ἐκτέθεται (p. 250 v. 9), ut sint omnia. 
"Tryphoni: 15 ἀχαΐνας quartus casus A8 OGLORNN δ, 
ἔλαφος πλακοῦς — διὰ σταιτὸς καὶ μέλιτος “τὰ evi ew 

᾿ 
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τουτὶ ví ἦν τὸ πρᾶγμα; B. ϑερμούς, ὦ τέκνον. 
A. ἀλλ᾽ ἡ παραφρονεῖς; B. κριβανίτας, ὦ τέκνον. 
A. τί κριβανίτας; B. πάνυ δὲ λευκούς, ὦ τέκνον. 

110 — EFKPYOIAN. τούτου μνημονεύει Νικόστρατος ἐν 
Ἱεροφάντῃ (1 228 K) καὶ ὁ ὀψοδαίδαλος ᾿Δρχέστρα- ὃ 
τος. οὗ κατὰ καιρὸν Ο. 111 ἢ) τὸ μαρτύριον παρα- 
ϑήσομαι. 

AITTYPON. Εὔβουλος ἐν Γανυμήδει. 
διπύρους τε ϑερμούς. B. οἵ δίπυροι δ᾽ εἰσὶν τίνες; 

Β. ἄρτοι τρυφῶντες, 10 
᾿Δλκαῖος Γανυμήδει (I 767 E). 

AAFANON. τοῦτο ἐλαφρόν cv ἐστὶ xol ἄτροφον, 

καὶ μᾶλλον αὐτοῦ ἔτι ἡ ἘΤΤΑΝΘΡΑΚΙΣ καλουμένη. μνη- 
μονεύει δὲ τοῦ μὲν ᾿ἀριστοφάνης ἐν ᾿Εκκλησιαξού- 
όαις φάσκων (843) 15 

λάγανα “έττεται, 
b τῆς δ᾽ ἀπανϑρακίδος Διοκλῆς ὁ Καρύστιος ἐν αἱ 

Ὑγιεινῶν οὑτωσὶ λέγων᾽ “ἡ δ᾽ ἀπανϑρακίς ἐστι τῶν 
λαγάνων ἁπαλωτέρα.᾽ ἔοικε δὲ καὶ οὗτος ἐπ’ ἀνϑρά- 
κων γένεσϑαι, ὥσπερ καὶ ὁ παρ᾽ ᾿Αττικοῖς ἐγκρυφίας 30 
ὃν καὶ ᾿4λεξανδρεῖς τῷ Κρόνῳ ἀφιεροῦντες προτι- 

ϑέασιν ἐσθίειν τῷ βουλομένῳ ἐν τῷ τοῦ Κρόνου ἱερῷ. 
15. Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβης γάμῳ κἀν Μούσαις — 
τοῦτο δὲ τὸ δρᾶμα διασκευή ἐστι τοῦ προκειμένου --- 

ἄρτων ἐκτίϑεται γένη (φ. 381 1) KPIBANITHN, ὅμωρον, 95 
σταιτίτην, ἐγκρίδα, ἀλειφατίτην, ᾿ἡμιάρτιον. ᾿ὧν καὶ 

1 ὡστέκνον Α: corr, Mus 2 ἀλλὴ Δ: corr. Brunck. 3 sic 
À, fort. πάνυ ys λευκοὺς 9. 10 versus Álcaei sunt, cf. Poll. 
7, 28 17 ἐπανϑρακίδος et 18 ἐπανϑρακίς CE (altero loco 
ἀπ. superscr. ε E), cf. Hes. s. ἀπανϑρακίς 19 Dioclis verba 
yidentur non ultra ἁπαλωτέρα pertinere φῦ ὅμορον CE, 
ὄμονρα Hes 26 στατίτην CE rectius ἀλιφατίτην Α: 

corr. 
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Σώφρων ἐν γυναικείοις μίμοις μνημονεύει λέγων 
οὕτως (fr.11 Bo)' “δεῖπνον ταῖς ϑείαις κριβανίτας καὶ 
ὁμώρους καὶ ἡμιάρτιον ἑκάστᾳ᾽ οἶδα δ᾽, ἄνδρες φί- 
λοι, ὅτι ᾿ἀττικοὶ μὲν διὰ τοῦ Q στοιχείου λέγουσι καὶ 

5 κρίβανον καὶ κριβανίτην, Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν δευτέρᾳ 
τῶν ἱστοριῶν ἔφη (c.92) ᾿κλιβάνῳ διαφανεῖ καὶ ὃ 
Σώφρων δὲ ἔφη (f.10Bo) “τίς σταιτίτας ἢ κλιβα- 
νέτας ἢ ἡμιάρτια πέσσει;᾽ ὁ δ᾽ αὐτὸς μνημονεύει καὶ 

'πῖΛΑΚιΤὰ τινὸς ἄρτου ἐν γυναικείοις (ἔτ. 15)" “εἰς νύχτα 
10 μ᾽ ἑστιάσειν ἄρτῳ πλακίτᾳ. καὶ ΤΎΡΩΝΤΟΣ δ᾽ ἄρτου 

μνημονεύει ὁ Σώφρων ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Ilev- 
ϑερᾷ οὕτως (fr.32) ᾿συμβουλεύω τ᾽ ἐμφαγεῖν" ἄρτον ἃ 
γάρ τις τυρῶντα τοῖς παιδίοις lue) Νίκανδρος δ᾽ 
6 Κολοφώνιος ἐν ταῖς Γλώσσαις (fr. 184 Schm) τὸν ἄξυ- 

15 μὸν ἄρτον καλεῖ ΔΑΡΑΤΟΝ. Πλάτων δ᾽ ὃ κωμῳδιο- 
ποιὸς ἐν Νυκτὶ μακρᾷ τοὺς μεγάλους ἄρτους καὶ δυ- 
παροὺς ΚΙΛΙΚΙΟΥΣ ὀνομάξει διὰ τούτων ([ 634 Κ)" 

x&9 ἧχεν ἄρτους πριάμενος 
μὴ τῶν καϑαρύλλων, ἀλλὰ μεγάλους Κιλικίους. 

30 ἐν δὲ τῷ Μενελάῳ ἐπιγραφομένῳ ἈΓΈΛΑΙΟΥΣ τινὰς 
ἄρτους καλεῖ (b.022). ΑὙΤΟΙΤΥΡΟΥ δ᾽ ἄρτου μέμνη- 
ται Ἄλεξις ἐν Κυπρίῳ (II 840 1)" 

τὸν δ᾽ αὐτόπυρον ἄρτον ἀρτίως φαγών. 
Φρύνιχος δ᾽ ἐν Ποαστρίαις αὐτοπυρίτας αὐτοὺς 

96 καλῶν φησιν (1 880 K) 

αὐτοπυρίταισέ v' ἄρτοις καὶ λιπῶσι στεμφύλοις. 

e 

o 

ps : 
"yà» K .— ἐνφαγεῖν A pon ὃ κωμικὸς CE 18 κάϑ᾽ 
E: κατ᾿ A ἄρτους ἧκε ACE: com. Mem δὰ m. ὉΝ 

ψόμιξε ὅτε τῶν καϑαρύλλων 34 ποαστρείαις B 
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OPINAOY δ᾽ ἄρτου μέμνηται Σοφοκλῆς ἐν Τριπτο- 
λέμῳ (fr. 548 N) ἤτοι τοῦ ἐξ ὀρύξης γινομένου ἢ ἀπὸ 
τοῦ ἐν Αἰθιοπίᾳ γιγνομένου σπέρματος, ὦ ἐστιν ὅμοιον 

f δησάμῳ. ΚΟΛΛΑΒΟΥ δ᾽ ἄρτου ᾿ἀριστοφάνης ἐν Τα- 
γηνισταῖς (I520 Ky 

λαμβάνετε κόλλαβον ἕκαστος. 
καὶ πάλιν (fr. 506 K)' 

ἢ δέλφακος ὀπωρινῆς 
ἠτριαίαν φέρετε δεῦρο μετὰ κολλάβων 
χλιερῶν. 

γίνονται δ᾽ οἱ ἄρτοι οὗτοι ἐκ νέου πυροῦ, ὡς Φιλ- 
vAALog. ἐν Αὔγῃ παρίστησιν (1 182 K) 

αὐτὸς φέρων πάρειμι πυρῶν ἐκγόνους τριμήνων 
γαλακτοχρῶτας κολλάβους ϑερμούς. 

ΜΑΚΩΝΙΔΩΝ δ᾽ ἄρτων μνημονεύει ᾿Δλκμὰν ἐν τῷ εἶ 
οὕτως (fr. 14b B5 

111 κλῖναι μὲν ἑπτὰ καὶ τόσαι τράπεδδαι 
μακωνίδων ἄρτων ἐπιστέφοισαι 
λίνω τε δσασάμω τε κὴ.ὴν πελίχναις 
πεδεόόι χρυσοκόλλα. 

ἐστὶ (0*5 βρωμάτιον διὰ μέλιτος καὶ λίνου. 
τοῦ δὲ ΚΟΛΛΥΡΑΣ καλουμένου ἄρτου ᾿'ἀριστοφώ- 

νης ἐν Εἰρήνῃ (139)" 

κολλύραν μεγάλην καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ᾽ αὐτῇ. 
καὶ ἐν Ὁλκάσι (1499 K) 

1 ógvíóov ACE: corr. Cas 4 κολλάβους δ᾽ ἄρτους 
ACE: corr. K 8. ὀπωρεινῆξ αὶ 12 ἐν αὐτῆι À: corr. Cas 
16 τῷ & Schw: τῶι :& À 18. 19 ἐπιστεφεῖς σελίνῳ CE, 
potestne fingi ἐπιστεφεῖσαι 19. 20 corrupti 21 δὲ add. 
K (ἐστὶ extrema pagina 21 codicis) ἐκ λινοσπέρμου καὶ μέ- 

4eroe Hes. S. γορυσοκόλλα 29 τοῦ δὲ Mein: τῆς δὲ ACE 
24 καὶ κολλύραν A 

10 

15 

20 
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καὶ κολλύραν τοῖσι περῶσιν διὰ vovv Μαραϑῶνι 
τρόπαιον. 

16. ὁ δὲ ΟΒΕΛΙΑΣ ἄρτος κέκληται ἤτοι ὅτι ὀβολοῦ πι- b 
πράδσκεται, ὡς ἐν τῇ ᾿4λεξανδρείᾳ, ἢ ὅτι ἐν ὀβελίσκοις 
ὠπτᾶτο. ᾿ἀριστοφάνης Γεωργοῖς (1417 K) 

εἶτ᾽ ἄρτον ὀπτῶν τυγχάνει τις ὀβελίαν. 

Φερεκράτης Ἐπιλήσμονι (1 160 K) 

oAsv ὀβελίαν σποδιν, ἄρτου δὲ μὴ προτιμᾶν. 

ἐχαλοῦντο δὲ καὶ ὀβελιαφόροι oí ἐν ταῖς πομπαῖς 
παραφέροντες αὐτους ἐπὶ τῶν ὥμων. Σωκράτης ἐν 

ς΄ ᾿Επικλήσεων τὸν ὀβελίαν φησὶν ἄρτον Διόνυσον 
εὑρεῖν ἐν ταῖς στρατείαις. 

ETNITAX ἄρτος ὃ προσαγορευόμενος λεκιϑίτας, ὥς 

φησιν Εὐκράτης. πανὸς ἄρτος" Μεσσάπιοι. καὶ τὴν 
πλησμονὴν πανίαν καὶ πάνια τὰ πλήσμια: Βλαῖσος 
ἐν Μεσοτρίβᾳ καὶ ΖΔεινόλοχος ἐν Τηλέφῳ (p. 305 1) 
Ρίνϑων vs ἐν ᾿Δμφιτρύωνι. καὶ Ῥωμαῖοι δὲ πᾶνα 
τὸν ἄρτον καλοῦσι. 

ΝΑΣΤΟΣ ἄρτος ξυμίτης καλεῖται μέγας, ὥς φησι 
Πολέμαρχος καὶ 4oveuíóooog, Ἡρακλέων δὲ πλα- 
κοῦντος εἶδος. Νικόστρατος δ᾽ ἐν KAívg (1 228 K) 

Θ 

ναστὸς τὸ μέγεϑος τηλικοῦτος, δέσποτα, 
λευκός" τὸ πάχος γὰρ ὑπερέκυπτε τοῦ κανοῦ. 

ὑσμὴ δέ, τουπίβλημ᾽ ἐπεὶ περιῃρέϑη, d 

1 τοῖς περῶσι Α, τοῖσι γέρουσιν Bergk, τοῖς πεινῶσιν Wi- 
lam 8 non intellego, ozoósiv Dobr 11 ἐπικλήσεως Α: 
corr. Dalec 19 στρατιαῖς ACE: corr. Schw 13 εὐνίτας 
ACE: corr. Cas 14 Σωκράτης Mein non recte; Seleucus 
eiusdem rei testis infra p. 114b 15 βλέσος À: corr. Cas 
16 fort. Μεξοτρίβα καὶ ἀρχίλοχος A: corr, καθ ἋΣ NS 
πάγος ACE: corr. Pors, δὲ πάχος Wanow 
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ἄνω ᾿᾽βάδιξε καὶ μέλιτι μεμιγμένη 
δ ἀτμίς τις εἰς τὰς ῥῖνας" ἔτι γὰρ ϑερμὸς ἦν. 

ΚΝΗΣΤΟΣ ἄρτος ποιὸς παρὰ Ἴωσι, ᾿Δρτεμίδωρος ὃ 
᾿Εφέσιός φησιν ἐν ἸΙωνικοῖς ὑπομνήμασι. 

ΘΡΟΝΟΣ ἄρτου ὄνομα. Νεάνϑης ὃ Κυξικηνὸς 6 
ἐν β΄ Ἑλληνικῶν γράφων οὕτως (FHG III 3)" “ὁ ὃὲ 
Κόδρος τόμον ἄρτου τὸν καλούμενον ϑρόνον λαμ- 
βάνει καὶ κρέας καὶ τῷ πρεσβυτάτῳ νέμουσι. 

BAKXYAOZ δ᾽ ἐστὶν ἄρτος σποδίτης παρ᾽ Ἠλείοις 

καλούμενος, ὡς Νίκανδρος ἐν β΄ Γλωσσῶν ἱστορεῖ 10 
(fr. 121 Schn). μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Δίφιλος ἐν 
4ιαμαρτανούσῃ οὕτως (II 648 K) 

ἄρτους δποδίτας κρησερίτας περιφέρειν. 

ἄρτου δ᾽ εἶδός ἐστι καὶ ὃ ΑἸΤΟΠΎΡΙΑΣ καλούμενος, 
ἐπ’ ἀνθράκων δ᾽ ὀπτᾶται. καλεῖται δ᾽ οὗτος ὑπό 15 
τινῶν ξυμίτης. Κρατῖνος Μαλϑακοῖς (145 Κ) *ztoo- 

τον ἀποπυρίαν ἔχω ξυμηταμιαδου πλεους κνεφαλλον.ἢ 

T(. ᾿ἀφρχέστρατος δ᾽ ἐν τῇ Γαστρονομίᾳ περὶ 

ἀλφίτων καὶ ἄρτων οὕτως ἐκτίϑεται (fr. 3 Ri) 
f πρῶτα μὲν οὖν δώρων μεμνήσομαι ἠυκόμοιο 20 

“ήμητρος, φίλε Μόσχε" σὺ δ᾽ ἐν φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 
ἔστι γὰρ οὖν τὰ κράτιστα λαβεῖν βέλτιστά τε πάντων, 

εὐκάρπου κριϑῆς καϑαρῶς ἠσσημένα πάντα, 
5 ἐν “έσβῳ κλεινῆς ᾿Ερέδου περικύμονι μαστῷ, 

λευκότερ᾽ αἰϑερίας χιόνος. ϑεοὶ εἴπερ ἔδουσιν 26 
1190 ἄλφιτ᾽, ἐκεῖϑεν ἰὼν “Ερμῆς αὐτοῖς ἀγοράζξει. 

c 

1 ἐβάδιξ᾽ ἄνω ACE: corr. Mein 7 τοῦ καλουμένου ϑρόνου 
Cas, etiam quae secuntur corrupta 18 κρησειρίτας A: corr, Schw 
16. 17 verba corrupta 22 ἔστιν γὰρ τὰ Mus τὰ μέγιστά τε K, 
cf. Matro IV p. 1846 23 ἠσκημένα ΔΑ: corr. Mein 24 εἰν 
Zo£on κλεινῆς Aéoflov Mein, at Eresus non est περικύμων, nec 

placeí ποτεκύμονι, quod coni. Ribbeck 



Γ 251 

ἐστὶ δὲ κἀν Θήβαις ταῖς ἑπταπύλοις ἐπιεικῆ 
χἀν Θάσῳ £v τ᾽ ἄλλαις πόλεσίν τισιν, ἀλλὰ γίγαρτα 

10 φαένονται πρὸς ἐκεῖνα" σαφεῖ τάδ᾽ ἐπίστασο δόξῃ. 
στρογγυλοδίνητος δὲ τετριμμένος εὖ κατὰ χεῖρα 

κόλλιξ Θεσδσαλικός σοι ὑπαρχέτω, ὃν καλέουσι 
κεῖνοι κριμνίταν, οἱ δ᾽ ἄλλοι χόνδρινον ἄρτον. b 
εἶτα τὸν ἐκ Τεγέας σεμιδάλεος υἱὸν ἐπαινῶ 

15 ἐγκρυφίαν. τὸν δ᾽ εἰς ἀγορὰν ποιεύμενον ἄρτον 
αἱ κλειναὶ παρέχουσι βροτοῖς κάλλιστον ᾿4ϑῆναι. 
ἐν δὲ φερεσταφύλοις ᾿Ερυϑραῖς ἐκ κλιβάνου ἐλϑὼν 
λευκὸς ἁβραῖς ϑάλλων ὥραις τέρψει παρὰ δεῖπνον. 

ταῦτ᾽ εἰπὼν ὃ τένϑης ᾿Αρχέστρατος καὶ τὸν τῶν ἄῤ- 
τῶν ποιητὴν ἔχειν συμβουλεύει Φοίνικα ἢ “υδόν᾽ 
ἡγνόει γὰρ τοὺς ἀπὸ τῆς Καππαδοκίας ἀρτοποιοὺς c 
ἀρέστους ὄντας. λέγει δ᾽ οὕτως (ἔν. 4)" 

ἔστω δή σοι ἀνὴρ Φοῖνιξ ἢ “υδὸς ἐν οἴκῳ, 
ὕστις ἐπιστήμων. ἔσται σίτοιο κατ᾽ ἦμαρ 
παντοίας ἰδέας τεύχειν, ὡς ἂν σὺ κελεύῃς. 

18. τῶν δ᾽ ᾿Δττικῶν ἄρτων ὡς διαφόρων μνημονεύει 
καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν Ὀμφάλῃ οὕτως (1183 EK) 

πῶς γὰρ ἄν τις εὐγενὴς γεγὼς 
δύναιτ᾽ ἂν ἐξελθεῖν ποτ᾽ ἐκ τῆσδε στέγης, 
ὁρῶν μὲν ἄρτους τούσδε λευκοσωμάτους d 
invóv κατέχοντας ἐν πυκναῖς διεξόδοις, 

5 ὁρῶν δὲ μορφὴν χριβάνοις ἠλλαγμένους, 

8 ἐκείνας ἀφεὶς τὰ δ᾽ ἐπίστασο δόξης Α: corr. "Cas (δόξῃ 
iam Mus) 6 κριμματίαν ACE: corr. Mein. "7 ἐν Τεγέαις 
ACE: corr. K, ἐν Τεγέᾳ Mein 10 φέρεε σταφύλοις ἐρυϑροὶς 
ἐκλιβάνου A: corr. Mus 11 eov; A: corr. Mus 16 δ᾽ 
4j σοι Ribb 17 σίτοιο Pors: cot 0 À 18 τεύχων À: corr. 
Ribb 21 γεγονὼς À: corr. Mus 29 ποτε δ᾽ ἐκ τῆς στέ- 
yne À: corr. Pors 38 ὁρῶμεν Α: corr. Mus 24 κατεμπέ- 
χοντας À: corr. Mein, possis etiam ἐπέχοντας 

ATHENAZEUS I. 11 



258 r 

μίμημα χειρὸς ᾿Αττικῆς, οὖς δημόταις 
Θεαρίων ἔδειξεν. 

οὗτός ἐστι Θεαρίων ὁ ἀρτοποιός, οὗ μνημονεύει Πλά- 
τῶν ἐν Γοργίᾳ συγκαταλέγων αὐτῷ καὶ Μίϑαικον 
οὕτως γράφων (p. δ18 Ὁ)" *.. οἵτινες ἀγαϑοὶ γεγόνασιν 
ἢ εἰσὶ σωμάτων ϑεραπευταὶ ἔλεγές μοι πάνυ σπου- 
δάξων, Θεαρίων ὃ ἀρτοκόπος καὶ Μίϑαικος ὃ᾽ τὴν 

e ὀψοποιίαν συγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν καὶ Σάραμβος 
ὁ χάπηλος, ὅτι οὗτοι ϑαυμάσιοι γεγόνασι σωμάτων 

ϑεραπευταί, ὃ μὲν ἄρτους ϑαυμαστοὺς παρασκευάξων, 10 
ὃ δὲ ὄψον, ὃ δὲ οἶνον. xal ᾿ἀριστοφάνης ἐν Γηρυ- 
τάδῃ καὶ Αἰολοσίκωνι διὰ τούτων (1392 K) 

ἥκω Θεαρίωνος ἀρτοπώλιον 
λιπών, ἵν᾽ ἐστὶ κριβάνων ἐδώλια. 

Κυπρίων δὲ ἄρτων μνημονεύει Εὔβουλος ὡς δια- 15 
φόρων ἐν Ὀρϑάννῃ διὰ τούτων (II 192 K) 

f δεινὸν μὲν ἰδόντα παριππεῦδαι 
Κυπρίους ἄρτους" ΜΜαγνῆτις γὰρ 
λίϑος ὡς ἕλκει τοὺς πεινῶντας. 

τῶν δὲ ΚΟΛΛΙΚΙΩΝ ἄρτων — οἵ αὐτοὶ δ᾽ εἰσὶ τοῖς 20 
κολλάβοις -- Ἔφιππος ἐν ᾿Δρτέμιδι μνημονεύει οὔ- 
tog (II 250 K)* 

παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρου δ᾽ ἐκ Θετταλίας 
κολλικοφάγου χκρέβανος ἄρτων. 

᾿Δριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿Αἀχαρνεῦσιν (812) 
«0 χαῖρε κολλικοφάγε Βοιωτίδιον. 

118 79. τούτων οὕτω λεχϑέντων ἔφη τις τῶν παρόν- 
τῶν γραμματικῶν, ᾿ἀρριανὸς ὄνομα “ταῦτα σιτία 

1 δημόταις Pors: δηγοναις A 18 cf. Eur. Hec. 1 ϑεα- 
e/o»: 0g À: corr. Toup 14 ἐδώδια Α: corr. Cas [16 ὀρ- 
2c77 À praeter morem 24 κόλλιχα φαγὼν À: corr. Kock 

τῷ L2 
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Κρονικά ἐστιν, ὦ ἕταῖροι. ἡμεῖς γὰρ "οὔτ᾽ ἀλφίτοισι 
χαίρομεν (πλήρης γὰρ ἄρτων ἡ πόλις} οὔτε τῷ τῶν 
ἄρτων τούτων καταλόγῳ. ἐπεὶ δὲ καὶ ἄλλῳ Χρυσέπ- 
που τοῦ Τυανέως συγγράμματι ἐνέτυχον ἐπιγραφο- 

μένῳ ᾿Αρτοποιικῷ καὶ πεῖραν ἔσχον τῶν αὐτόϑι ὀνο- 
μασϑέντων παρὰ πολλοῖς τῶν φίλων, ἔρχομαι καὶ 
αὐτὸς λέξων τι περὶ ἄρτων. ὃ ΑΡΤΟΙΤΤΤΙΚΙΟΣ ἄρτος 
καλούμενος κλιβανικίου καὶ φουρνακίου διαφέρει. ἐὰν 
δ᾽ ἐκ σκληρᾶς ξύμης ἐργάξῃ αὐτόν, ἔσται καὶ λαμ- 
πρὸς καὶ εὔβρωτος πρὸς ξηροφαγίαν' εἰ δ᾽ ἐξ ἀνει- 

μένης, ἔσται μὲν ἐλαφρός, οὐ λαμπρὸς δέ. κλιβανίκιος 
δὲ καὶ φουρνάκιος χαίρουσιν ἁπαλωτέρᾳ τῇ ξύμῃ.. 
παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησι καλεῖταί τις ἄρτος ATTAAOZ ἀρ- 
τυόμενος γάλακτι ὀλίγῳ καὶ ἐλαίῳ καὶ ἁλσὶν ἀρκετοῖς. 
δεῖ Ób τὴν ματερίαν ἀνειμένην ποιεῖν. οὗτος δὲ ὁ 
ἄρτος λέγεται Καππαδόκιος, ἐπειδὴ ἐν Καππαδοκίᾳ 
κατὰ τὸ πλεῖστον ἁπαλὸς ἄρτος γίνεται. τὸν δὲ τοι- 

οὗτον ἄρτον oí Σύροι λαχμὰν προσαγορεύουσι, καί 
ἐστιν οὗτος ἐν Συρίᾳ χρηστότατος γινόμενος διὰ τὸ 
ϑερμότατος τρώγεσϑαι καί ἐστιν... ἄνϑει παραπλή- 
oc. ὁ δὲ BOAHTINOZ καλούμενος ἄρτος πλάττεται μὲν 

ὡς βωλήτης, καὶ ἀλείφεται ἧ μάκτρα ὑποπασσομένης 
μήκωνος, ἐφ᾽ ἡ ἐπιτίϑεται ἡ ματερία, καὶ ἐν τῷ ξυ- 
μοῦσϑαι οὐ κολλᾶται τῇ καρδόπῳ. ἐπειδὰν δ᾽ ἐμβληϑῇ 

1. 2 poetae verba agnovit Di 8 καὶ ἄλλῳ i. e. ,Draeter 
libros antea expilatos ego alium novi Chrysi, 7 ἀρτοπτί- 
κινος À ἀρτοπτίνικος CE: corr. Harduin, ἀρτοπτέκειος Mein 
(artopticei Plin. 18, 105) 8 φουρνικέου CE, φουρνακείου 
Mein (furnacei Plin) 9 δ᾽ ἐκ σκληρᾶς Schw: δὲ καὶ σκληρᾶς 
(σκηρᾶς notato mendo CE) ACE 11 καὶ βανέκιος À: corr. 
CE 12 φουρνέκιος ACE 20 videtur floris nomeu ietex- 
cidisse, nec quae antecedunt integra 

Y 

ie 
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δἰς τὸν φοῦρνον, ὑποπάσσεται τῷ κεράμῳ χόνδρος 
τις καὶ τότ᾽ ἐπιτίϑεται ὁ ἄρτος καὶ ἕλκει χρῶμα κάλ- 

ἃ λιστον, ὅμοιον τῷ φουμώσῳ τυρῷ. ὁ δὲ XTPETTTIKIOZ 
ἄρτος συναναλαμβάνεται γάλακτι ὀλίγῳ, καὶ προσβάλ- 
λεται πέπερι καὶ ἔλαιον ὀλίγον᾽ εἰ δὲ μή, στέαρ. εἰς 
δὲ τὸ καλούμενον APTOAATANON ἐμβάλλεται οἰνάριον 
ὀλίγον καὶ πέπερι γάλα τε καὶ ἔλαιον ὀλίγον ἢ στέαρ. 
εἰς δὲ τὰ ΚΑΤΤΎΡΙΑ τὰ καλούμενα τράκτα μίξεις ὥσπερ 
καὶ εἰς ἄρτον. 

80. ταῦτ᾽ ἐχϑεμένου τἀρχεστράτεια δόγματα τοῦ 10 

“Ρωμαίων μεγαλοσοφιστοῦ ὁ Κύνουλκος ἔφη" ᾿Ζάμα- 

véQ σοφίας" οὐκ ἐτὸς ἄρα ψαμμακοσίους ἔχει μαϑητὰς 
e ὁ ϑαυμάσιος Βλεψίας καὶ πλοῦτον ἀπηνέγκατο τοσδοῦ- 

τον ἐκ τῆς καλῆς ταύτης σοφίας ὑπὲρ Γοργίαν καὶ 
Πρωταγόραν. ὅϑεν ὀχνῶ μὰ τὰς ϑεὰς εἰπεῖν πότερον 10 
αὐτὸς οὐ βλέπει ἢ οἱ ἑαυτοὺς μαϑητὰς αὐτῷ παραδι- 

δόντες πάντες ἕνα ἔχουσιν ὀφθαλμόν, ὡς μόλις διὰ 
τὸ πλῆϑος ὁρᾶν. μακαρίους οὖν αὐτούς, μᾶλλον δὲ 

μακαρίτας εἶναί φημι τοιαύτας δείξεις τῶν διδασκάλων 
ποιουμένων. πρὸς ὃν ὁ Μάγνος φιλοτράπεξος ὧν 20 
καὶ τὸν γραμματικὸν τοῦτον ὑπερεπαινῶν διὰ τὴν ἐκ- 

f τένειαν ἔφη" 

οὗτοι ἀνιπτόποδερ, χαμαιευνάδες, ἀερίοικοι, 
κατὰ τὸν κωμικὸν Εὔβουλον (II 212 K), 

ἀνόσιοι λάρυγγες; 2$ 
ἀλλοτρίων κτεάνων παραδειπνίδες, 

σι 

1 κεράμῳ CE: ρημωι A, cf. Plin. 18, 106 3 caseus 
malini ligni vel culms fumo coloratus Colum. 7, 8 extr 8 τὰ 
καπυρίδια καλούμενα À cc καπυρίδια τὰ καλούμενα CE: corr. 
K (περὶ καπυρίδων lemma À καπήρια οὗ καπύρια Suid), tum 
fort. μίξεις ὅσαπερ καὶ εἰς ἀρτολάγανον (hoc Dalecamp) 10 
τὐρεστάρχεια À: corr. K 13 Biewíag cognomen, ut videtur 
Arriani 16 ἑαυτοὺς DoUr: τοὺς A 
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ov χὠ προπάτωρ ὑμῶν Διογένης πλακοῦντά ποτε 
ἐσθίων ἐν δείπνῳ λάβρως πρὸς τὸν πυνϑανόμενον 
ἔλεγεν ἄρτον ἐσθίειν καλῶς πεποιημένον; ὑμεῖς δ᾽ “ὦ 

λοπαδάγχαι᾽ κατὰ τὸν αὐτὸν ποιητὴν Εὔβουλον, “λευ- 
B κῶν ὑπογαστριδίων᾽, ἑτέροις οὐ παραχωροῦντες φϑέγ- 

' γεσϑε καὶ τὰς ἡσυχίας οὐκ ἄγετε, ἕως ἄν τις ὑμῖν ὡς114 
κυνιδίοις ἄρτων ἢ ὀστέων προσρίψῃ. πόϑεν ὑμῖν εἰδέ- 
ναι ὅτι καὶ ΚΥΒΟΙ, οὐχ οὖς ἀεὶ μεταχειρίξεσϑε, ἄρτοι 
εἰσὶ τετράγωνοι, ἡδυσμένοι ἀννήϑῳ καὶ τυρῷ καὶ 

L0 ἐλαίῳ, ὥς φησιν Ἡρακλείδης ἐν Ὀψαρτυτικῷ; παρεῖδε 

δὲ τοῦτον ὁ Βλεψίας, ὥσπερ καὶ τὸν ΘΑΡΓΉΛΟΝ, Ov 
τινες καλοῦσι ϑαλύσιον -- Κράτης δ᾽ ἐν β΄’ ᾿Αττικῆς 

διαλέκτου (p. 63 W) ϑάργηλον καλεῖσϑαι τὸν ἐκ τῆς 
συγκομιδῆς πρῶτον γινόμενον ἄρτον -- καὶ τὸν ΣΗΣΑ- 

16 MITHN. οὐχ ἑώρακε δὲ οὐδὲ τὸν ANAXTATON καλού- 
μενον, ὃς ταῖς ἀρρηφόροις γένεται. ἐστὶ δὲ καὶ Ó b 
ΤΤΥΡΑΜΟΥΣ ἄρτος διὰ σησάμων πεττόμενος καὶ τάχα 
ὁ αὐτὸς τῷ σησαμίτῃ Ov. μνημονεύει δὲ πάντων τού- 
τῶν Τρύφων ἐν α΄ φυτικῶν (fr. 116 V), καϑάπερ καὶ 

:0 τῶν ΘΙΑΓΌΝΩΝ ὀνομαζομένων οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ἄρτοι 

ϑεοῖς πεττόμενοι ἐν Αἰτωλέᾳ. ΔΡΑΜΙΚΕΣ δὲ καὶ ΑΡΑΞΙΣ 
παρ᾽ ᾿ἀϑαμᾶσιν ἄρτοι τινὲς οὕτως καλοῦνται. 81. καὶ 
οὗ γλωσσογράφοι ὃὲ ἄρτων ὀνόματα καταλέγουσι" 
Σέλευκος μὲν ΔΡΑΜΙΝ ὑπὸ Μακεδόνων οὕτως καλούν 

25 μένον, AAPATON δ᾽ ὑπὸ Θεσσαλῶν. ETNITAN δέ φησι- 

1 οὐχ ὃ ACE: corr, Dobr 4 λοπαδάγχναι À: corr. Cas 
5. 6 φϑέγγεσϑαι Α: corr. Cas ὀστέων τι Καὶ fort. ὑμῖν 
ἂν εἴη εἰδέναι 8 μεταχειρίξεσθαι À: corr. Mus 9 ἀνήϑῳ 
CE 14. 16 τὸν σαμίτην ACE: corr. s 15 ἀνάστατον Pier- 
800: ναστὸν À, οὗ Suid. s. v 20. 21 ob θεοῖς παρετίθεντο 
Hes. s. v 21 ᾿ἀράξεις Schw 22 παρὰ ϑαάμασιν À: corr. Cas 
καλοῦνται Coraes: καὶ δηλοῦνται A 925 δάρατον δ᾽ Cas (cf. 
p.110 d): δ᾽ ἄρτον αὶ ἐνίταν δὲ A: corr. Cas 
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ἄρτον εἶναι λεκιϑίτην, EPIKITAN δὲ καλεῖσϑαι τὸν ἐξ 
ς ἐρηριγμένου καὶ ἀσήστου πυροῦ γιγνόμενον καὶ χον- 
δρώδους. ᾿μερίας δὲ καλεῖ ZHPOTTYPITAN τὸν αὐτό- 
zvgov ἄρτον" ὁμοίως δὲ καὶ Τιμαχίδας. Νίκανδρος 
δὲ ϑιαγόνας φησὶν (fr.136 Schn) ἄρτους ὑπ᾽ Αἰτωλῶν 
καλεῖσθαι τοὺς τοῖς ϑεοῖς γινομένους. «ἰγύπτιοι δὲ 

τὸν ὑποξίξοντ᾽ ἄρτον KYAAAETIN καλοῦσιν. ᾿μνημονεύει 
δ᾽ αὐτοῦ ᾿ἀριστοφάνης 4,αναίσι (1451 K) 

καὶ τὸν κυλλᾶστιν φϑέγγου καὶ τὸν Πετόσιριν. 
μνημονεύουσιν αὐτοῦ καὶ ἱΞκαταῖος ((ἨΘΊ 30) καὶ 
Ἡρόδοτος (Il 77) καὶ Φανόδημος ἐν £' ᾿Ατϑίδος 

(FHG I367. ὁ δὲ ΘυατειρηνὸςΣ Νίκανδρος τὸν ἐκ 
ἃ τῆς κριϑῆς ἄρτον γινόμενον ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων κυλ- 

λᾶστίν φησι καλεῖσϑαι. τοὺς δὲ ῥυπαροὺς ἄρτους 
φαιοὺς ὠνόμασεν "4Asbiug ἐν Κυπρίῳ οὕτως (II 340 K) 

ἔπειτα πῶς "A956; B. μόλις 

ὀπτωμένους κατέλαβον. Α. ἐξόλοι᾽" ἀτὰρ 

πόσους φέρεις; B. ἑκκαίδεκ. 4. οἷσε δεῦρο ... 
Β. λευκοὺς μὲν ὀκτώ, τῶν δὲ φαιῶν τοὺς ἴσους. 

BAHMA δέ φησι καλεῖσϑαι τὸν ἐντεϑρυμμένον ἄρτον 
καὶ ϑερμὸν Σέλευκος. Φιλήμων δ᾽ ἐν e παντο- 
δαπῶν χρηστηρίων ΤΎΡΝΟΝ φησι καλεῖσϑαι τὸν ἐκ 

e πυρῶν ἀσήστων γινόμενον ἄρτον καὶ πάντα ἐν ἑαυτῷ 
ἔχοντα, ΒΛΩΜΙΑΙΟΥΣ τε ἄρτους ὀνομάξεσϑαι λέγει τοὺς 
ἔχοντας ἐντομάς, ovg Ῥωμαῖοι κοδράτους λέγουσι, 
ΒΡΑΤΤΙΜΗΝ τε καλεῖσϑαι τὸν πιτυρίτην ἄρτον, ὃν 

1 ἐρρεικίτης C ἐρικέτης superscr. εἰ ΕΘ 1. 2 ἐξ ἐριγμένου 
Α ἐξ ἐρρηγμένου CE: corr. Schw 8. ψηροπυρίτας Hes — 19.13 
ἐκ κριϑῶν CE — 17.18 dragmog ovg À: corr. Cas 18 οἷσο 
A: corr. Dobr, sed dubito δή vel uo: suppl. Mein 20 βλῆϑα 
Hes 24 βλωμιλέους A (βωμᾶιονι CE): corr. Salmas δὲ 
ἄρτους ΟΕ 26 βραττίμην corrupto 

Q 
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sÜxovov vevxovov ὀνομάξουσιν 'Ausoíug καὶ Tiua- 
χίδας. Φιλητᾶς δ᾽ ἐν τοῖς "Ardxvotg (fr. 55 Bach) 

XTTOAEA καλεῖσθαί τινα ἄρτον, ὃν ὑπὸ τῶν συγγενῶν 
μόνον καταναλίσκεσϑαι. 

82. καὶ ΜΑΖΑΣ δ᾽ ἔστιν εὑρεῖν ἀναγεγραμμένας 
παρά τε τῷ Τρύφωνι (fr. 118 V) καὶ παρ᾽ ἄλλοις 

πλείοσιν. παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις μὲν φύστην τὴν μὴ ἄγαν f 
τετριμμένην, ἔτι δὲ καρδαμάλην καὶ βήρηκα καὶ τολύ- 
ag καὶ Ay(AAevov* καὶ ἴσως αὕτη ἐστὶν ἡ ἐξ᾿Αχιλλείων 
κριϑῶν γινομένη" ϑριδακίνας τὲ καὶ οἰνοῦτταν καὶ 
μελιτοῦτταν καὶ xoívov .... καλούμενον καὶ σχῆμά 
τι χορικῆς ὀρχήσεως παρ᾽ ᾿ἡπολλοφάνει (1797 K) ἐν 
“Ζαλίδι. αἵ δὲ παρ᾽ ᾿Δλχμᾶνι ϑριδακίσκαι λεγόμεναι 
αἱ αὐταί εἰσι ταῖς ᾿Αττικαῖς ϑριδακίναις. λέγει δὲ οὔ- 

τῶς ὁ ᾿άλκμάν (ἔτ. 30 B)" 
ϑριδακίσκας τε καὶ κριβανωτός. 

Σωσίβιος δ᾽ ἐν y' περὶ ᾿Αλχμᾶνος κρίβανά φησι λέ-τιδ 
γεσϑαι πλακοῦντάς τινας τῷ σχήματι μαστοειδεῖς. 
ὑγίεια δὲ καλεῖται ἡ διδομένη iv ταῖς ϑυσίαις μᾶξα 
ἵνα ἀπογεύσωνται. καὶ Ἡσίοδος δὲ μᾶξάν τιν᾽ ἀμολ- 
γαίαν καλεῖ “(ορ. 590)* 

μᾶξά v' ἀμολγαίη γάλα τ᾽ αἰγῶν σβεννυμενάων, 
τὴν ποιμενικὴν λέγων καὶ ἀχμαίαν' ἀμολγὸς γὰρ τὸ 
ἀκμαιότατον. παραιτητέον ὃὲ καταλέγειν --- οὐδὲ γὰρ 

1 εὔκονον τευκονον dittographema, utrumque corruptum 
8 σπολέα suspectum, σποδέα Schw  — fori. ἐγγενῶν i.e. οἶκο- 
γενῶν 8 ἔτι δὲ haec non iam apud Athenienses καρ- 

ύλην CE 9 ἀχᾶλιον ACE ἀχιλλίων A: corr. CE 11 
Apollophanis testimonium interiectum plane sicuti XI τ 407 f, 
supplendum fere (Zr: δ᾽ οὕτων καλούμενον 13.13 ἐν dalvidet 
A: corr. Schw ex p. 467, “Ζαυλίδι Cas 10 κριβανωτώς s — 17 
fires XIV p. 646 a et Hes. 8. v 98 ποιμαινυνὴγνν hs eov. 
CE καὶ om. A add. CE, rectius to. ἢ ὍΛ 

᾿ 



£& 

264 Τ' 

οὕτως εὐτυχῶς μνήμης ἔχω — ἃ ἐξέϑετο πόπανα καὶ 
πέμματα ᾿Δριστομένης ὁ ᾿Αϑηναῖος ἐν γ΄ τῶν πρὸς 
τὰς ἱερουργίας. ἔγνωμεν δὲ καὶ ἡμεῖς τὸν ἄνδρα τοῦ- 
τον νεώτεροι πρεσβύτερον. ὑποκριτὴς δὲ ἦν ἀρχαίας 
κωμῳδίας ἀπελεύϑερος τοῦ μουσικωτάτου βασιλέως 
᾿Αδριανοῦ, καλούμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿Αττικοπέρδιξ.᾽ 

καὶ ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη" “ὁ δ᾽ ἀπελεύϑερος παρὰ τίνι 
κεῖται; εἰπόντος δέ τινος καὶ δρᾶμα ἐπιγράφεσϑαι 
Φρυνέχου ᾿Δἀπελευϑέρους, Μένανδρον δ᾽ ἐν Ῥαπι- 
ξομένῃ (IV 200 M) καὶ ἀπελευϑέραν εἰρηκέναι καὶ ἐπι- 
συνάπτοντος ... πάλιν ἔφη᾽ “τίνι δὲ διαφέρει ἐξελευ- 
ϑέρου;᾽ ταῦτα μὲν οὖν ἔδοξε κατὰ τὸ παρὸν ἀνα- 
βαλέσϑαι. 

.88. καὶ ὁ Γαληνὸς μελλόντων ἡμῶν ἐφάπτεσϑαι 
τῶν ἄρτων “οὐ πρότερον, ἔφη, δειπνήσομεν, ἕως ἂν 
καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἀκούσητε ὅσα εἰρήκασι περὶ ἄρτων ἢ 
πεμμάτων ἔτι τε ἀλφίτων ᾿Αδκληπιαδῶν παῖδες. ΖΔ ἰφι- 
Aog μὲν ὁ Σίφνιος ἐν τῷ περὶ τῶν προσφερομένων 

τοῖς νοσοῦσι καὶ τοῖς ὑγιαίνουσιν “ἄρτοι, φησίν, οἵ 

ἐκ πυρῶν κρυϑίνων εἰσὶ πολυτροφώτεροι καὶ εὐοικονο- 
μητότεροι καὶ τὸ ὅλον κρείττονες, εἶϑ'᾽ ol σεμιδαλῖται, 
μεϑ᾽ ovg οἱ ἀλευρῖται, εἶθ᾽ οἱ συγκομιστοὶ ἐξ ἀσήστων 
ἀλεύρων γινόμενοι' οὗτοι γὰρ πολυτροφώτεροι εἶναι 
δοκοῦσι"᾽ Φιλιστίων δ᾽ ὁ ΔΜοκρὸς τῶν χονδριτῶν 
τοὺς σεμιδαλίτας πρὸς ἰσχύν φησι μᾶλλον πεφυκέναι" 
μεϑ᾽ οὗς τοὺς χονδρίτας τέϑησιν, εἶτα τοὺς ἀλευρίτας. 
of δὲ ἐκ γύρεως ἄρτοι γινόμενοι κακοχυλότεροί τέ εἰσι 

: καὶ ὀλιγοτροφώτεροι. πάντες δ᾽ οἱ ϑεομοὶ ἄρτοι τῶν 
ἐψυγμένων εὐοικονομητότεροι πολυτροφώτεροί τε καὶ 

1 fort. ὅσα ἐξέθετο 11 ἄλλα τινὰ suppl. Schw 20 
«τ ὧν» κρυϑένων Wilam 

6 
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εὐχυλότεροι, ἔτι δὲ πνευματικοὶ καὶ εὐανάδοτοι. οἵ 
δ᾽ ἐψυγμένοι πλήσμιοι, δυσοικονόμητοι. οἱ δὲ τελείως 
παλαιοὶ καὶ κατεψυγμένοι ἀτροφώτεροι στατικοί τε 
κοιλέας καὶ κακόχυλοι. ὁ δ᾽ ἐγκρυφίας ἄρτος βαρὺς e 
δυσοικονόμητός τε διὰ τὸ ἀνωμάλως ὀπτᾶσϑαι. ὃ δὲ 

ἱπνέίτης καὶ καμινίτης δυσπεπτοι καὶ δυσοικονόμητοι. 
ὁ δὲ ἐσχαρίτης καὶ ἀπὸ τηγάνου διὰ τὴν τοῦ ἐλαίου 
ἐπίμιξιν εὐεκκριτώτερος, διὰ δὲ τὸ κνισὸν κακοστομα- 
χώτερος [γάρ]. ὁ δὲ κλιβανίτης πάσαις ταῖς ἀρεταῖς 

περιττεύει" εὔχυλος γὰρ καὶ εὐστόμαχος καὶ εὔπεπτος 
καὶ πρὸς ἀνάδοσιν ῥᾷστος᾽" οὔτε γὰρ ἱἰστάνει κοιλίαν 
οὔτε παρατείνει. ᾿ἀνδρέας δὲ ὁ ἰατρὸς ἄρτους τινάς 

φησιν ἐν Συρίᾳ γίνεσϑαι ἐκ συκαμίνων, ὧν τοὺς φα- 

γόντας τριχορρυεῖν. Μνησίϑεος δέ φησι τὸν ἄρτον ! 

τῆς μάξης εὐπεπτότερον εἶναι xal τοὺς ἐκ τῆς τίφης 
μᾶλλον ἱκανῶς νρέφειν᾽ πέττεσϑαι γὰρ αὐτοὺς καὶ οὐ 
μετὰ πολλοῦ πόνου. τὸν δ᾽ ἐκ τῶν ξειῶν ἄρτον ἄδην 
φησὶν ἐσϑιόμενον βαρὺν. εἶναι καὶ δύσπεπτον᾽ διὸ οὐχ 
ὑγιαίνειν τοὺς αὐτὸν ἐσϑίοντας. εἰδέναι δὲ ὑμᾶς δεῖι1 

ὅτι τὰ μὴ πυρωϑέντα ἢ τριφϑέντα σιτία φύσας καὶ 
βάρη καὶ στρόφους xal κεφαλαλγίας ποιεῖ. 

84, μετὰ τὰς τοσαύτας διαλέξεις ἔδοξεν ἤδη ποτὲ 

καὶ δειπνεῖν, καὶ περιενεχϑέντος τοῦ καλουμένου 

ὡραίου 0 4sovíógs ἔφη" ᾿Εὐθύδημος ó ̓ 4ϑηναῖος, 
ἄνδρες φίλοι, ἐν τῷ περὶ ταρίχων Ἡσίοδόν φησι 
περὶ πάντων τῶν ταριχευομένων τάδ᾽ εἰρηκέναι" 
Ἁ 

8 ἐπιμιξίαν CE 9 γὰρ om. CE 19 οὔτε ταράττει 
Coraes 14 τριχορεύειν ACE: corr.Cas 16 fort. αὐτοὺς {τα- 
4íog», nisi forte καὶ delendum — 18 φασὶν A CE: corr. Schw 
19—91 haec Galeni potius quam Mnesithei 20 τρυφϑέντα 
CE, fort. aut hoc verum aut ϑρυφϑέντα 

Ἁ 
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παρέλιπεν δ᾽ ὃ τένϑης Moydovoavog συγκαταλέξαι ἡμῖν 
καὶ τὸ παρὰ Κράτητι τῷ κωμῳδιοποιῷ ἐν Σαμίοις 
λεγόμενον ἐλεφάντινον τάριχος, περὶ οὗ φησιν (1139 K)' 

σκυτίνῃ ποτ᾽ ἐν χύτρα τάριχος ἐλεφάντινον 
ἦψε ποντιὰς χελώνη πευχίνοισι καύμασι, 
καρκίνοι ποδάνεμοί τε καὶ τανύπτεροι λύκοι 
ὑσοριμαχεῖν ἄνδρες οὐρανοῦ καττύματα. 

5 zai ἐκεῖνον, ἄγχ᾽ ἐκεῖνον. ἐν Κέῳ τίς ἡμέρα; 
ὅτι δὲ διαβόητον ἦν τὸ τοῦ Κράτητος ἐλεφάντινον 
τάριχος μαρτυρεῖ ᾿ἀριστοφάνης ἐν Θεσμοφοριαξού- 
ὅαις διὰ τούτων (1 480 K) 

ἦ μέγα τι βρῶμ᾽ ἐστὶ ἡ τρυγῳδοποιομουσική, 
ἡνίκα Κράτητί τε τάριχος ἐλεφάντινον 
λαμπρὸν ἐνόμιξεν ἀπόνως παρακεκλημένον 
ἄλλα τε τοιαῦϑ᾽ ἕτερα μυρί᾽ ἐκιχλέξετο. 

86. ὠμοτάριχον δέ τινα κέκληκεν "MAsELg ἐν ᾿4πε- 

γλαυκωμένῳ (lit. 6. ὁ δ᾽ αὐτὸς ποιητὴς ἐν Πονήρα 
ἃ περὶ σκευασίας ταρίχων μαγειρόν τινα παράγει λέ- 
γοντα τάδε (1 866 K) 

ὅμως λογίσασϑαι πρὸς ἐμαυτὸν βούλομαι 
καϑεξόμενος ἐνταῦϑα τὴν ὀψωνίαν., 
ὁμοῦ vs συντάξαι τί πρῶτον οἰστέον 
ἡδυντέον τε πῶς ἕκαστόν ἐστί μοι. 

5... τάριχος πρῶτον ὡραῖον τοδί" 
διωβόλου τοῦτ᾽ ἐστί. πλυτέον εὖ μάλα. 

1 δ᾽ om. ἃ add. CE 4 exitus paeonicus ferri debet 
5 ποντία CE κύμασι ACE: corr. Madvig 7 corruptus 
8 ἄγχε κεῖνον A: corr. ΠῚ ἐγκαιῶ A: corr. Pors — 9 κρα- 
vijoog À: corr. Cas 12 ἣν μέγα τι χρῆμ᾽ ἔτι vrovy. Elmsl 
18 ἡνίκα Elmsl: νι A — fort. Κράτης ἔτι 16. 17 ἀπευγλαυ- 
κωμένωι À 20 ὅμως δὲ Di πρός γ᾽ lac 24 ταριχός 

ἐσεε Mus vix recte (cf. 28. 26), fort. οἴσω τάριχος 24. 25 τὸ 
d:offodov Α τοδὲ ὀβολοῦ CE: corr. Di 

10 
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εἶτ᾽ εἰς λοπάδιον ὑποπάσας ἡδύσματα 
ἐνθεὶς τὸ τέμαχος, λευκὸν οἶνον ἐπιχέας 
ἐπισκεδάσας v' ἔλαιον εἶϑ᾽ ἔἕψων mod 

10 μυελὸν ἀφεῖλόν τ᾽ ἐπιγανώσας σιλφίῳ. e 
5 ἐν δὲ "AmsyA«vuouévo συμβολάς τις ἀπαιτούμενός 
φησι (b. 801)" 

sq ὁμοῦ δ', div μὴ καθ᾽ ὃν ἄκαστον xdvra-d* dg, 
χαλκοῦ μέρος δωδέκατον οὐκ ἂν ἀπολάβοις. 
B. δίκαιος ὁ λόγος. ἀβάκιον, ψῆφον. 4. λέγε. 

D B. ἔστ᾽ ὠμοτάριχος πέντε χαλκῶν. ΑΙ. λέγ᾽ ἕτερον. 
5 B. μῦς ἑπτὰ χαλκῶν. 4. οὐδὲν ἀσεβεῖς οὐδέπω, f 

λέγε. Β. τῶν ἐχίνων ὀβολός. A. ἁγνεύεις ἔτι. 
B. ág ἦν μετὰ ταῦϑ᾽ ἡ ῥάφανος, ἣν ἐβοᾶτε; 

«4. ναί" 

16 χρηστὴ γὰρ ἦν. Β. ἔδωκα ταύτης δύ᾽ ὀβολούς. 
A4. τέ γὰρ ἐβοῶμεν; B. τὸ κύβιον τριωβόλου. 

10 4. ονεῖν κεχειρῶν ys οὐκ ἐπράξατ᾽ οὐδὲ ἕν. 118 
Β. οὐκ οἶσϑας, ὦ μακάριε, τὴν ἀγοράν, ὅτι. 
κατεδηδόκασι τὰ λάχαν᾽ (αἴ) τρωξαλλίδες. 

30 A. διὰ τοῦτο (zb) τάριχος τέϑεικας διπλασίου: 
B. ὃ ταριχοπώλης ἐστίν" ἐλθὼν πυνϑάνου. 

15 γόγγρος δέκ᾽ ὀβολῶν. A. οὐχὶ πολλοῦ. λέγ᾽ ἕτερον. 
B, τὸν ὀπτὸν ἰχϑὺν ἐπριάμην δραχμῆς. 4. παπαῖ, 
ὥσπερ πυρετὸς ἀνῆκεν, εἶτ᾽ ἐν ἐπιτέλει. 

ΜΗ pun eorr. pono 8 ἐπεσκέδασα τοὔλαιον ACE: corr. 
εἰδῶς σίλφωι A: com.OE δ ἀπευ- 

AME ut 1 ur ἕκαστον ἀποδίδας (seil. λόγον) 9 
Mein — 9.10 λέγεσθαι duor. A: corr. Mus — 12 ἔτι 

Mus: vw Α 18.14 ἐβοᾶτ᾽ εἶναι À: cor. Kiaà 16.17 rQuo- 
βόλους ονεῖν A 17 intellege *i vero mill compara- 
visti (nam ἐπράξατε sanum), velut .. πκιχορέων δ᾽ οὐκ 19 “ἢ 
add. Di 3 τὸ τὸ add. Schw 84 ele" ἐπέτεινεν (Schw) αὖ 
Dobr, fort. deleto ὥσπερ (sic Mein), scribendum. εἶτ᾽ ἐπίτεννεν 
αὖ πάλιν vel ἐν ὃ πυρετός μ᾽ ἀνῆχκ᾽, εἶτ᾽ ἐπέτεινεν πόλιν 
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B. πρόσϑες τὸν otov, (0v? μεϑυόντων προσέλαβον 
ὑμῶν, χοᾶς τρεῖς, δέκ᾽ ὀβολῶν ὁ χοῦς. 

81. Ἱκέσιος δ᾽ ἐν B' περὶ ὕλης πηλαμύδας κύβια εἶναί 
b φησι μεγάλα. κυβίων δὲ μνημονεύει Ποσεέδιππος 

e 

ἐν Μεταφερομένῳ (IV 519 M. Εὐθύδημος £v τῷ περὶ 

ταρίχων τὸν δελκανόν φησιν ἰχϑὺν ὀνομάξεσϑαι ἀπὸ 
Δέλκωνος τοῦ ποταμοῦ, ἀφ᾽ οὗπερ καὶ ἁλίκεσϑαι, καὶ 
ταριχευόμενον εὐστομαχώτατον εἶναι. Φωρίων δ᾽ ἐν 
τῷ περὶ ἰχϑύων τὸν [λεπτηνὸν] AsBíav ὀνομάξων φησὶ 
λέγειν τινὰς ὡς (ὃ) αὐτός ἐστι τῷ δελκανῷ, τὸν δὲ 
κορακῖνον ὑπὸ πολλῶν λέγεσθαι δαπέρδην καὶ εἶναι 
κράτιστον τὸν ἐκ τῆς Μαιώτιδος λίμνης. ϑαυμαστοὺς 

ὃὲ εἶναι λέγει καὶ τοὺς περὶ Ἄβδηρα ἁλισκομένους 
κεστρεῖς, μεϑ᾽ οὖς τοὺς περὶ Σινώπην, καὶ ταριχευο- 

μένους εὐστομάχους ὑπάρχειν. τοὺς δὲ προσαγορενο- 
μένους φησὶ μύλλους ὑπὸ μέν τινων καλεῖσϑαι ἀγνω- 
τίδια, ὑπὸ δέ τινων πλατιστάκους ὄντας τοὺς αὐτούς, 

καϑάπερ καὶ τὸν χελλαρέην᾽ xol γὰρ τοῦτον ἕνα ὄντα 
ἐχϑὺν πολλῶν ὀνομασιῶν τετυχηκέναι" καλεῖσϑαι γὰρ 
καὶ βάκχον καὶ ὀνίσκον καὶ χελλαρίην. οἵ μὲν οὖν 
μείξονες αὐτῶν ὀνομάξονται πλατίστακοι, οἱ δὲ μέσην 
ἔχοντες ἡλικίαν μύλλοι, οἵ δὲ βαιοὶ τοῖς μεγέϑεσιν 

d ἀγνωτίδια. μνημονεύει δὲ τῶν μύλλων καὶ ριστο- 
φάνης ἐν Ὁλκάσι (I 499 ΚΕ). 

σκόμβροι, κολίαι, λεβίαι, μύλλοι, δαπέρδαι, ϑυν- 
víOsc." 

1 ὃν add. Mus 4 ποσίδιππος A 7 4Δέλκος λίμνη Hes, 
cf, Haupt op. 8, 368 9 var. lect. del. Di, & (i. e. delcano) 
τὸν αὐτόν φασιν εἶναι τὸν λεβιανὸν καλούμενον CE λεβίαν 
Cas: λεβιανὸν ACE 10 ὁ add. Cas δὲ CE: τ A. 12 
ἄριστον CE 16. 17 γνωτίδια À: corr. CE 18 γελλάρην 
ACE: corr. Di, cf. Euthydemi locus VII 315 f 25 λεβίαι 
legit Poll 6, 48: λέβιοι A 

e 

uy b 
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εἶτ᾽ εἰς λοπάδιον ὑποπάσας ἡδύσματα 
ἐνθεὶς τὸ τέμαχος, λευκὸν οἶνον ἐπιχέας 
ἐπιδσκεδάσας τ᾽ ἔλαιον εἶϑ᾽ ἕψων ποῶ 

10 μυελὸν ἀφεῖλόν τ᾽ ἐπιγανώσας σιλφίῳ. e 
ὅ ἐν δὲ ᾿Δἀπεγλαυκωμένῳ συμβολάς τις ἀπαιτούμενός 
912€. (ib. 801)" 

παρ᾽ ἐμοῦ δ᾽, ἐὰν μὴ καϑ᾽ ἕν ἕκαστον πάντα δ᾽ ὡς, 
χαλκοῦ μέρος δωδέκατον οὐκ ἂν ἀπολάβοις. 
Β. δίκαιος ὁ λόγος. ἀβάκιον, ψῆφον. 4. λέγε. 

10 B. ἔστ᾽ ὠμοτάριχος πέντε χαλκῶν. 4. λέγ᾽ ἕτερον. 
5 B. uoc ἑπτὰ χαλκῶν. Α. οὐδὲν ἀσεβεῖς οὐδέπω, f 

λέγε. B. τῶν ἐχίνων ὀβολός. 41. ἁγνεύεις ἔτι. 
B. 4o! ἦν μετὰ ταῦϑ᾽ ἡ ῥάφανος, ἣν ἐβοᾶτε; 

Δ. vat 

16 χρηστὴ γὰρ ἦν. B. ἔδωκα ταύτης δύ᾽ ὀβολούς. 
A. τί γὰρ ἐβοῶμεν; Β. τὸ κύβιον τριωβόλου. 

10 4. ονεῖν κεχειρῶν γε οὐκ ἐπράξατ᾽ οὐδὲ ἔν. 118 
B. οὐκ οἶσϑας, ὦ μακάριε, τὴν ἀγοράν, ὅτι 
κατεδηδόκασι τὰ λάχαν᾽ (αἴ τρωξαλλίδες. 

20 4. διὰ τοῦτο {τὸν τάριχος τέϑεικας διπλασίου; 
B. ὁ ταριχοπώλης ἐστίν" ἐλθὼν πυνϑάνου. 

16 γόγγρος δέκ᾽ ὀβολῶν. 4. οὐχὶ πολλοῦ. λέγ᾽ ἕτερον. 
Β. τὸν ὀπτὸν ἰχϑὺν ἐπριάμην δραχμῆς. 4. παπαῖ, 
ὥσπερ πυρετὸς ἀνῆκεν, εἶτ᾽ ἐν ἐπιτέλει. 
l εἴ τις A: corr. ΟΕ 8 ἐπεσκέδασα τοὔλαιον ACE: corr. 

Kock 4 ἀφειδῶς Kock σίλφων À: corr. CE b ἀπευ- 
γλαυκωμένωι Α 4 fort. ἕκαστον ἀποδίδως (scil. λ16γο») 9 
ψήφους Mein 9.10 λέγεσϑαι ὦμοτ. À: corr. Mus 19 ἔτι 
Mus: ὅτι Α 18.14 ἐβοᾶτ᾽ εἶναι A: corr. Kidd 16. 11 τριω- 
βόλους ovsiv À 17 intellege 'leguminis vero mill compara- 
veistis (nam ἐπράξατε sanum), velut .. κιχορίων δ᾽ οὐκ 19 of 
add. Di 20 τὸ add. Schw 94 εἶτ᾽ ἐπέτεινεν (Schw) αὖ 
Dobr, fort. deleto ὥσπερ (sic. Mein) scribendum εἶτ᾽ ἐπέτεινεν 
αὖ πάλιν γ6] ὡς ὁ πυρετός μ᾽ ἀνῆκ᾽, εἶτ᾽ ἐπέτεινεν πάλιν 
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11900») καὶ ὁ Πλούταρχος “ὁ μὲν ἡμίνηρος, ἔφη, ví 
διαφέρει τοῦ προκαταλελεγμένου ἡμιταρίχου, (ov» ὃ 
καλὸς ὑμῶν ᾿ἀρχέστρατος μέμνηται (p. 111 δ); ἀλλ᾽ 
ὅμως ὠνόμασεν ἡμίνηρον ὃ Πάφιος Σώπατρος ἐν 
Μυστάχου ϑητίῳ οὕτως" 5 

ἐδέξατ᾽ ἀντακαῖον, ὃν τρέφει μέγας 
Ἴστρος Σκύϑαισιν ἡμίνηρον ἡδονήν. 

καὶ τὸν Μενδήσιον οὕτως ὁ αὐτὸς καταλέγει" 
Μενδήσιός 9' ὡραῖος ἀκρόπαστος εὖ 
ξανϑαῖσιν ὀπτὸς κέφαλος ἀκτῖσιν πυρός. 10 

ταῦτα δὲ τὰ βρώματα ὅτι πολλῷ ἡδίω ἐστὶ τῶν παρὰ 
b σοὶ περισπουδάστων κόττα καὶ λέπιδι, οἱ πειραϑέντες 

ἴσασι. λέγε οὖν ἡμῖν καὶ σὺ εἰ καὶ ἀρσενικῶς ὁ τάρι- 
χος λέγεται παρ᾽ ᾿Δττικοῖς᾽ παρὰ γὰρ ᾿Επιχάρμῳ ol- 
δαμεν᾽ 89. ὃν ξητοῦντα προφϑάσας ὁ Μυρτίλος 15 
ἔφη ᾿Κρατῖνος μὲν ἐν Ζιονυσαλεξάνδρῳ (1 34 Ky 

ἐν σαργανίσιν ἄξω ταρίχους Ποντικούς. 
Πλάτων Διὶ κακουμένῳ (ib. 613) 

ὥσϑ᾽ ἄττ᾽ ἔχω ταῦτ᾽ ἐς ταρέχους ἀπολέσω. 
᾿ἀριστοφάνης 4]αιταλεῦσιν (ib. 441) 20 

c ovx αἰσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτονὶ 
πλύνων ἅπασιν ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ κακά. 

Κράτης Θηρίοις (Ὁ. 186)" 
καὶ τῶν ῥαφάνων ἕψειν xor, 
ἰχϑῦς τ᾽ ὀπτᾶν τούς τε ταρίχους, 26 
ἡμῶν δ᾽ ἀπὸ χεῖρας ἔχεσϑαι. 

2 ov add. Cas 9 ἀκρόπαστος 1. e. lettter salatwus 9. 
10 εὐξανϑεσιν ACE: corr. Mus, fort. ἐν ξανϑαῖσιν 19 xór- 
τανα καὶ λέπιδιν (accus.) IX 3858, recte fort. κόττανα, cf. Hes 

γαφοίσιν À: corr. Pors 19 ὡς (pro 969") Kock ἐς 
Cobz ori A 29 πλύνων εἰπεῖν ἅπασιν ΟἿ 
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ἰδίως δ᾽ ἐσχημάτισται παρ᾽ Ἑρμίππῳ £v ᾿Αρτοπώλισι 
(ib. 328)" 

x«l τάριχος πίονα. 
Σοφοκλῆς v ἐν Φινεῖ (ἔτ. 641 N)* 

δ νεκρὸς τάριχος εἰσορᾶν Αἰγύπτιος. 
ὑποχοριστικῶς δ᾽ εἴρηκεν ᾿Αριστοφάνης ἐν Εἰρήνῃ 

(668)" 
ἀγόρασόν τι χρηστὸν εἰς ἀγρὸν ταρίχιον. d 

καὶ Κηφισόδωρος ἐν "Té (I 802 K)* 
10 χρεάδιόν τι φαῦλον ἢ ταρίχιον. 

Φερεκράτης ἐν Αὐτομόλοις (ib. 151)* 

ἡ γυνὴ δ᾽ ἡμῶν ἑκάστῳ λέκιϑον ἕψουσ᾽ ἢ φακῆν 
ἀναμένει καὶ σμικρὸν ὀπτῶσ᾽ ὀρφανὸν ταρίχιον. 

καὶ Ἐπίχαρμος δ᾽ ἀρσενικῶς εἴρηκεν (p.982 L) ὁ 
15 τάριχος. Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν 9 οὕτως (c. 130)" “οἵ τάρι- 

χοι ἐπὶ τῷ πυρὶ κείμενοι ἐπάλλοντο καὶ ἤσπαιρον’ 
καὶ αἴ παροιμίαι δὲ κατὰ τὸ ἄρρεν λέγουσι" e 

τάριχος ὀπτὸς εὐθὺς dv ἴδῃ τὸ πῦρ. 
σαπρὸς τάριχος τὴν ὀρίγανον φιλεῖ. 

20 οὐχ ἂν πάϑοι τάριχος ὧνπερ ἄξιος. 
᾿Δττικοὶ δὲ (xal) οὐδετέρως λέγουσι, καὶ γένεται ij 
γενικὴ τοῦ ταρίχους. Χιωνέδης Πτωχοῖς (15 K) 

ἀρ’ ἂν φάγοιτ᾽ ἂν καὶ ταρίχους, ὦ «ol; 
ἡ δὲ δοτικὴ ταρίχει ὡς ξίφει. Μένανδρος ᾿Επιτρέ- 

35 πουσιν (V 14 M)* 
ἐπὶ τῷ ταρίχει τῷδε τοίνυν κόπτετον. 

καὶ ἐπὶ αἰτιατικῆς (IV 121 M)* 

8 ἐμπολήσαντές τι Aristoph 18 ὀρφανὸν suspectum 
30 πάϑοι Mus: πειαϑοι À — 91 καὶ add. Mein  3:4--Ἱ ἡ 
δὲ δοτικὴ — αἰτιατικῆς Bergk duce Βομυγθίμμαθαβογο: καὶ ἐπὶ 
δοτιιῆς ἐπὶ τῷ ταρίπει — αὔπτετον. ἢ δὲ dona tame ὧν 
ξίφει. μένανδρος ἐπιτρέπουσιν αὶ 96 κοπτὲον ΔῸΣ 

ATHENAFUS I. RI 
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ἑπέπασα 

f ἐπὶ τὸ τάριχος ἅλας, ἐὰν οὕτω τύχῃ. 
ὅτε δὲ ἀρσενικόν ἐστιν, ἡ γενικὴ οὐκέτι ἕξει τὸ δ. 

90. τοσαύτην δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι σπουδὴν ἐποιοῦντο περὶ 
τὸ τάριχος ὡς καὶ πολόέτας ἀναγράψαι τοὺς Χαιρεφί- 5 
λου τοῦ ταριχοπώλου υἱούς, ὥς φησιν "4Astug ἐν 
᾿Επιδαύρῳ οὕτως (II 822 K) 

τοὺς Χαιρεφίλου δ᾽ υἱεῖς ᾿4ϑηναίους, ὅτι 
10 εἰσήγαγεν τάριχος, otc καὶ Τιμοκλῆς 

ἰδὼν ἐπὶ τῶν ἵππων δύο σκόμβρους ἔφη 16 
ἐν τοῖς Σατύροις εἶναι. 

μνημονεύει αὐτῶν καὶ ὕπερείδης ὁ ῥήτωρ (fr. 185 BI). 
Εὐϑύνου δὲ τοῦ ταριχοπώλου μήμνηται ᾿ἀντιφάνης 
ἐν Κουρίδι οὕτως (Π 68 Ε)᾽ 

ἐλϑών τε πρὸς τὸν τεμαχοπώλην, περίμενε, 15 
παρ᾽ οὗ φέρειν εἴωϑας, ἂν οὕτω τύχῃ. 
Εὔϑυνος ... ἀπολογίξων αὐτόϑι 
χρηστόν τι, περίμεινον, κέλευσον μὴ τεμεῖν. 

b Φειδίππου δὲ — καὶ γὰρ οὗτος ταριχοπώλης — “4λε- 
ξις ἐν ᾿Ιππίσκῳ (1 399 K) κὰν Σωράκοις (ib. 877) 40 

Φείδιππος δτερόὸς τις ταριχηγὸς ξένος. 

91. ἐσθιόντων δ᾽ ἡμῶν τὸ τάριχος καὶ πολλῶν 
ὁρμὴν ἐχόντων ἐπὶ τὸ πιεῖν ὁ 4 ἄφνος ἔφη ἀνατείνας 
τὼ χεῖρε: "Ηρακλεέδης ὃ Ταραντῖψορ, ἄνδρες φίλοι, 

1 ἐπιπάσω Herm 2 ἂν ACE 8 δ᾽ ἐποίησ᾽ 49. Mein 
9—11 οὗς — εἶναι Athenaei verba p utat Schw non recte, v. 11 
Satyros Timoclis fabulam agnovit Hirschig 12 ὑπερίδης À 
16 extr Παρμένων Wilam 16 εἴωϑα κἂν A: corr. 
17 εὔθουνος À ἀπολοπίξων Frilzache nescio quo sensu 
18 Παρμένων, κέλευσον Kock μοι τεμεῖν Sohw 19 φιδύτ- 
zrov et 21 φέδιππος À: corr. CE 29 fort. πολλὴν 28 πιεὶν 
5: ποιεῖν À 
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ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Συμποσίῳ φησί “ληπτέον σύμ- 
μέτρον τροφὴν πρὸ τοῦ πίνειν καὶ μάλιστα τὰς εἰ- 
ϑισμένας προπαρατίϑεσθαι περιφοράς. ἐκ διαστήμα- 
τος γὰρ εἰσφερομένας ἐναλλάττειν τὰ ἀπὸ τοῦ οἴνου 

5 προσκαϑίξοντα τῷ στομάχῳ καὶ δηγμῶν αἴτια καϑε- 
στάμενα. οἴονται δέ τινες ταῦτ᾽ εἶναι καὶ κακοστό- 
μᾶάχα --- λέγω δὴ λαχάνων καὶ ταρέχων γένη .--- 

δηκτικόν τι κεχτημένα, εὐθετεῖν δὲ τὰ κολλώδη καὶ 
ἐπιστύφοντα βρώματα, ἀγνοοῦντες ὅτι πολλὰ τῶν τὰς 

10 ἐκκρίαεις ποιούντων εὐλύτους ἐκ τῶν ἐναντίων εὐστό- 
quee καθέστηκεν" ἐν οἷς ἐστι καὶ τὸ σίσαρον καλού- 
μένον (οὗ μνημονεύει ᾿Επέχαρμος ἐν ᾿ἀγρωστίνῳ 
(p.219 L), ἐν Γῇ καὶ Θαλάσσῃ ἅν. 334), καἱ “Διοκλῆς ἃ 
ἐν αἱ ἵγγιεινῶν), ἀσπάραγος, τεῦτλον τὸ λευκόν (τὸ 

15 γὰρ μέλαν καϑεκτικόν ἐστιν ἐκκρίσεων), κόγχαι, σω- 
λῆνες, μύες θαλάττιοι, χῆμαι, κτένες, τάριχος τέλειος 
x«l μὴ βρομώδης καὶ ἰχϑύων εὐχύλων γένη. προ- 

παρατίϑεσθαι δ᾽ ἐστὶν ὠφέλεμον τὴν λεγομένην φυλ- 
λέδα καὶ τευτλίον, ἔτι δὲ τάριχορ, εἰς τὰς ὁρμὰς εἰς 

80 ταῦτα... μὴ ὁμοίως τῶν πολυτρύφων ἀπολαύειν. 
τὰς δὲ ἁθρόους ἐν ἀρχῇ πόσεις ἐκκλιτέον" δύσκληκοι 
γὰρ εἰς τὴν πλείονα τῶν ὑγρῶν προσφοράν: — 'Maxe- 
δόνες δ᾽, ὥς φησιν Ἔφιππος ὁ Ὀλύνϑιος ἐν τῷ περὶ 
τῆς ᾿Δλεξάνδρον καὶ Ἡφαιστίωνος ταφῆς (tr. 1 M), οὐκ 

85 ἠπίσταντο πίνειν εὐτάκτως, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐχρῶντο με- 
γάλαις προπόσεσιν, ὥστε μεϑύειν ἔτι παρακειμένων 
τῶν πρώτων τραπεξῶν καὶ μὴ δύνασθαι τῶν σιτίων 
ἀπολαύειν 92. Δίφιλος δ᾽ ὁ Σίφνιός φησι" τὰ 

e 

1 ἐπὶ τῶι A: cor. ed, Bas — 4 fort, μαλάττειν 18 κἀν 
Γὴ Cas 15 ἐκχρίσεως Mus 30 hiskum ek 
mot. Cas — 21 ἀϑρόας CE δύσκλητοι corrwovoxs. 

AS ̂  



2106 Τ' 

ταρίχη τὰ ἐκ τῶν ϑαλασσίων καὶ λιμναίων καὶ ποτα- 
μίων γινόμενά ἐστιν ὀλιγότροφα, ὀλιγόχυλα, καυσώδη, 
εὐκοίλια, ἐρεϑιστικὰ ὀρέξεως. κράτιστα δὲ τῶν μὲν 
ἀπιόνων κύβια καὶ ὡραῖα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια γένη, 

ἐτῶν δὲ πιόνων τὰ ϑύννεια καὶ κορδύλεια:. τὰ δὲ ὕ 
παλαιὰ κρείσσονα καὶ δριμύτερα καὶ μάλιστα τὰ Βυ- 
ξάντια. τὸ δὲ ϑύννειον, φησί, γίνεται ἐκ τῆς μεί- 
ξονος πηλαμύδος, ὧν τὸ μικρὸν ἀναλογεῖ τῷ κυβίῳ, 
ἐξ ot γένους ἐστὶ καὶ τὸ ὡραῖον. ἡ δὲ σάρδα προσ- 

121έοικε τῷ κολίᾳ μεγέϑει. ὁ δὲ σκόμβρος κούφως καὶ 10 
ταχέως ἀποχωρῶν τοῦ στομάχου. ὃ κολίας δὲ σκιλ- 
λωδέστερος. δηκτικώτερος καὶ κακοχυλότερος, τρόφι- 
μος κρείσσων δὲ ὁ ̓ ἀμυνκλανὸς καὶ Σπανὸς ὁ Σαξι- 
τανὸς λεγόμενος" Ἀλεπτότερος γὰρ καὶ γλυκύτερος. 
Στράβων δ᾽ ἐν y' Γεωγραφικῶν (p. 166) πρὸς ταῖς 16 
Ἡρακλέους φησὶ νήσοις κατὰ Καρχηδόνα τὴν καινὴν 
πόλιν εἶναι Σεξιτανίαν, ἐξ ἧς καὶ τὰ ταρίχη ἐπωνύ- 
μῶς λέγεσϑαι, καὶ ἄλλην Σκχομβροαρίαν ἀπὸ τῶν 
ἁλισκομένων σκόμβρων, ἐξ ὧν τὸ ἄριστον σκευάξε- 

b ὅϑαι γάρον. οἱ δὲ λεγόμενοι μελανδρύαι, ὧν καὶ 30 
Ἐπέχαρμος μνημονεύει ἐν Αὐτομόλῳ Ὀδυσσεῖ οὔ- 
τῶς (p.947 L) 

ποτιφόριμον τὸ τέμαχος ἧς ὑπομελανδρυῶδες. 
μέλανδρυς δὲ τῶν μεγίστων ϑύννων εἶδός ἐστιν, ὡς 

4 ἀπιόντων Α: corr. CE 5 ϑυνναῖα ACE: corr. Di 
κορδύλη AC κορδαάλη E: corr. Καὶ 6 κρείττω CE 7 ϑὺύν- 
viov À: corr. CE 10 κοῦφος CE fort. recte — 11. 19 κολλω- 
σκιλλωδέστερος Δ: corr. CE 13 sqq Diphili verba aliunde 
aucta, ut vidit Wilam 13 ἀμυκλανὸς À: corr. K 17 ἀξι- 
τανίαν CE, ἡ τῶν ᾿Ἐξιτανῶν πόλις Strab 18 σκομβροαρέαν 
superscr. y) Εἰ σκομβρογαρίαν O, Σκομβραρίαν Strab 19 τὸν 

&p.orov CE 20 ot δὲ κτλ cf. VII 315d, oratio mutila 
23 fori. πιμελομελανδρυῶδες 
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ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “Συυμποσίῳ φησί: “ληπτέον σύμ- 

μέτρον τροφὴν πρὸ τοῦ πίνειν καὶ μάλιστα τὰς εἰ- 

ϑισμένας προπαρατίϑεσϑαι περιφαράς. ἐκ διασνήμα- c 

τος γὰρ -εἰσφερομένας ἐναλλάττειν τὰ ἀπὸ τοῦ οἴνου 
δ προσκαϑίξζονπκα κτῷ στομάχῳ καὶ δηγμῶν αἴτια καϑι- 

στάμενα. οἴονται δέ τινες ταῦτ᾽ εἶναι καὶ κακοστό- 

μαχαὰ “--- λέγω δὴ λαχάνων καὶ ταρέχων γένη -- 
δηκτικόν τι κεκτημένα, δὐϑετεῖν δὲ τὰ κολλῶώδη καὶ 
ἐπιστύφοντᾳ βρώματα, ἀγνοοῦντες ὅτι πολλὰ τῶν τὰς 

l0 ἐχκρίᾶεδις ποιούντων εὐλύτους ἐκ τῶν ἐναντίων εὐσυό- 

μαχα καϑέστηκεν" ἐν οἷς ἐστι καὶ τὸ σίδαραν καλού- 
μενον (οὗ μνημονξύει ᾿ΕἘπίχαρμος ἐν ᾿άγρωστίνῳ 
(p.219 L), ἐν Γῇ καὶ Θαλάσσῃ (Ὁ. 324), «αἱ Διοκλῆς 

ἐν α' Ὑγιδινῶν), ἀσπάραγος, τϑῦτλον σὸ λευκόν (τὸ 
Ι6 γὰρ μέλαν καϑεκτικόν ἐστιν ἐκκρίσεων), κόγχαι, σω- 

λῆνες, μύες ϑαλάττιοι, χῆμαι. κτένες, τάριχος τέλειος 
καὶ μὴ βρομώδης καὶ ἰχϑύων εὐχύλων γένη. προ- 
παρατίθϑεσϑαι δ᾽ ἐστὶν ὠφέλιμον τὴν λεγομένην φυλ- 
λέδα καὶ τευτλίον, ἔτι δὲ τάριχος, εἰς τὰρ δρμὰς εἰς 

ἢ ταῦτα... uX ὁμρίως τῶν πολυτρόφων ἀπολαύειν. 
τὰς δὲ ἀϑρόους ἐν ἀρχῇ πόσεις ἐκκλισέον᾽ δύσκλητοι 
γὰρ εἰς τὴν πλείονα τῶν ὑγρῶν προσφοράν. --- “Μαχε- 
δόνες δ᾽, ὥς φησιν Ἔφιππος ὁ Ὀλύνϑιορ ἐν τῷ περὶ 
τῆς ᾿4λεξάνδρον καὶ Ηφαιστίωνος ταφῆς (tr. 1 M), οὐκ 

»5 ἠπίσταντο πίνειν εὐτώκτως, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐχρῶντο με- 
γάλαις προπόδεσιν, ὥστε μεϑύειν ἔτι παρακειμένων 
τῶν πρῴτων τραπεξῶν καὶ μὴ δύνασϑαι τῶν σιτίων 
ἀπολαύειν᾽ 92. Δίέφιλος δ᾽ ὃ Σίφνιός φησι" “τὰ 

1 ἐπὶ νῷι À: corr. ed. Bas. 4 fort. μαλάττειν 18 κάν 
Γῇ Cas 15 ἐκκρίσεως Mus 20 hiatum et corruptelam 
not. Cas 21 ἀϑρόας CE δύσκλητοι corruptum 

18* 
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ἀλλὰ φέρετατ᾽ ἀπόβασιν ἡ ἡπάτιον. 
κόλλοπά τιν᾽" εἰ δὲ μή, πλευρὸν 
σπληνὸς ἢ νῆστιν ἢ δέλφακορ ὁ ὁπ 

δ ἠτριαίαν φέρετε δεῦρο μετὰ κολ, 
χλιαρῶν. 

ἃ 680. τοσούτων λεχϑέντων καὶ 
τῶν ἰατρῶν οἵ παρόντες ἀσύμβολοι μ 
γὰρ ὃ Διονυσοκλῆς" ἱΜνησίϑεος 

τῷ περὶ ἐδεστῶν ἔφη" “κεφαλὴ , 
πολὺ τὸ τρόφιμον καὶ λιπαρὸν ἐν 
καὶ ὃ Δεωνίδης" “Δήμων ἐν à "Ati 
“Αφείδαντα, φησί, βασιλεύοντα ". 
νεώτερος ἀδελφὸς νόϑος ὧν ἀποκι 
λευσεν. ἐφ’ οὗ Μέλανθος Μεσσι 
πατρίδος ἐπήρετο τὴν Πυϑίαν ὅπου 
ἔφη, ἔνϑα ἂν ξενίοις πρῶτον τιμηϑῇ το 
καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τῷ δείπνῳ mu 
τοῦτ᾽ ἐγένετο αὐτῷ ἐν ᾿Ελευσῖνι" 
τότε πάτριόν τινα ἑορτὴν ἐπιτελουσι 
κρέα κατανηλωκυιῶν, τῶν δὲ ποδῶν καὶ 
ὑπολοίπων ὄντων ταῦτα τῷ Μελάνϑῳ d 

51. MHTPA ἑξῆς ἐπεισηνέχϑη, μητρό: 
ἀληθῶς οὖσα καὶ μήτηρ τῶν "Imzoxod 
εἰς ὑωδίαν κωμῳδουμένους οἶδα. εἰς, 
ὁ Οὐλπιανὸς ᾿ἄγε δή, ἔφη, ἄνδρες 

^ 

1 corruptus, φέρεϑ᾽ ἡπάτιον ἢ Di 5 
σπλῆνα καὶ Blaydes ioris τὰ 814 {: ἢ ρινῆι 
αίαν TII 110 ἢ: ἤτριεα A 6 lemma ΤΩΝ 
TOY € ἀρχὴ TOY & 6. 1 fori. οὐδὲ ζτσύ 
νυσιοκλῆς ΑἹ cor. K —— 12 ἀφίδαντα 
CE — 15 κατοικήσηι À: corr. CE 

20 καταναλωκυιῶν À κατηναλωκυιῶν OX 
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Πάμφιλος ἐν τοῖς περὶ ὀνομάτων παρίστησι, καί 
ἐστε τὰ τεμάχη αὐτοῦ λιπαρώτερα. 98. τὸ δὲ ὦμο- 
τάριχον, φησὶν ὁ Ζίφιλος, κητεμὲ τινὲς λέγουσι, καί 
ἐστε βαρὺ καὶ γλοιῶδες, προσέτι δὲ καὶ δύσπεπτον. 

ὅ ὁ δὲ ποτάμιος κορακῖνος, ὃν πέλτην τινὲς καλοῦσιν, 
ὁ ἀπὸ τοῦ Νείλου, ὃν οἱ κατὰ τὴν ᾿4λεξάνδρειαν 
ἰδίως ἡμίνηρον ὀνομάξουσιν, ὑποπίμελος μέν ἐστι καὶ 
ἥκιστα κακόχυλος, σαρκώδης, τρόφιμος, εὔπεπτος, εὐ- 

ανάδοτος, κατὰ πάντα τοῦ μύλλου κρείσσων. τὰ μέν- 
10 ro, τῶν ἰχϑύων καὶ τῶν ταρίχων φὰ πάντα δύσπεπτα, 

δύσφϑαρτα, μᾶλλον δὲ τὰ τῶν λιπαρωτέρων καὶ μει- 

ξόνων᾽ σκληρότερα γὰρ μένει καὶ ἀδιαίρετα. γένεται 
ὃὲ εὐστόμαχα μετὰ ἁλῶν σβεσϑέντα καὶ ἐποπτηϑέντα. 
πάντας δὲ χρὴ τοὺς ταρίχους πλύνειν, ἄχρι ἂν τὸ 

e 

45 ὕδωρ ἄνοσμον xal γλυκὺ γένηται. ὃ δ᾽ ἐκ ϑαλάσσης d 
ἑψόμενος τάριχος γλυκύτερος γένεται, ϑερμοί τε οἵ 
τάριχοι ἡδίονές εἰσιν Μνησίέϑεος δ᾽ ὃ ᾿Αϑηναῖος 
ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν “οἱ ἁλυκοί, φησίν, καὶ γλυκεῖς 
χυμοὶ πάντες ὑπάγουσι τὰς κοιλίας, οἱ δ᾽ ὀξεῖς καὶ 

80 δριμεῖς λύουσι τὴν οὔὕρησιν, οἱ δὲ πικροὶ μᾶλλον μέν 
εἰσιν οὐρητικοί, λύουσι δ᾽ αὐτῶν ἔνιοι καὶ τὰς κοι- 
A(ag* οἱ δὲ στρυφνοὶ τὰς ἐκκρίδεις .... Ξενοφῶν 
δὲ ὁ μουσικώτατος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “᾿Ιέρωνι 1| 
τυραννικῷ διαβάλλων τὰ τοιαῦτα βρώματά φησι (1,39)" 

86 “τί γάρ, ἔφη ὃ Ἱέρων, τὰ πολλὰ ταῦτα μηχανήματα 
κατανενοήκατε ἃ παρατίϑεται τοῖς τυράννοις, ὀξέα 

καὶ δριμέα καὶ στρυφνὰ καὶ τὰ τούτων ἀδελφά; πάνυ 

8 κήτημα Mus, potius κήτειον 6 oí ἀπὸ ACE: corr. 
Sehw 13 εὔστομα ACE: corr. K ἁλῶν CE: ἄλλων A, 
tum fort. ζεσϑέντα 19 τὴν κοιλίαν CE 22 ἴσχουσι suppl. 
Cas (sistere Dalec), στρυφνὰς ποιοῦσι Schw 

[e] 
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μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμωνέδης, καὶ πάνυ γέ μοι δοκοῦντα 
παρὰ φύσιν εἶναι ταῦτα ἀνθρώπῳ. ἄλλο τι οἴει, ἔφη 
ὁ légov, ταῦτα ἐδέσματα εἶναι ἢ μὴ διὰ κακῆς καὶ 
ἀσϑενούσης ψυχῆς ἐπιθυμήματα; ἐπεὶ οἵ γε ἡδέως 
ἐσθίοντοα καὶ σύ zov οἶσϑα. ὅτι οὐδὲν προσδέονται 
τούτων τῶν σοφισμάτων.ἢ 

94. ἐπὶ τούτοις λεχϑεῖσιν ὁ Κύνουλκος πιεῖν 
ἤτησε δηκπύκταν, δεῖν λέγων ἁλμυροὺς λόγους γλυ- 

f κόσιν ἀποκλύζοεσϑαι νάμασι. πρὸς ὃν ὁ Οὐλπιανὸς 
σχετλιάσας καὶ τύψας τῇ χειρὶ τὸ προσκεφάλαιον ἔφη" 
“μόχρι πότε βαρβαρίζξζοντες οὐ παύσεσϑε; ἢ ξως ἂν 
καταλιπὼν τὸ συμπόσιον οἴχωμαι, πέττειν ὑμῶν τοὺς 
λόγους οὐ δυνάμενος; xal ὅς 'év Ρώμῃ τῇ βασι- 
λευούσῃ διατρέβων τὰ νῦν, ὦ λῷστε, ἐπιχωρίῳ x£gon- 
μαι κατὰ τὴν συνήθειαν φωνῇ. καὶ γὰρ παρὰ τοῖς 
ἀρχαίοις ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι τοῖς σφόδρα ἕλλη- 
νέξουσεν ἔστιν εὑρεῖν καὶ Περσικὰ ὀνόματα κείμενα 

1)9διὰ τὴν τῆς χρήσεως συνήϑειαν, ὡς τοὺς παρασάγγας 
καὶ τοὺς ἀστζάνδας ἢ ἀγγγάρους καὶ τὴν σχοῖνον ἢ 
τὸν σχοῖνον μέτρον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο ὁδοῦ μέχρι νῦν 
οὕτως παρὰ πολλοῖς καλούμενον. μακεδονίξοντάς t 

οἶδα πολλοὺς τῶν ᾿Δττικῶν διὰ τὴν ἐπιμιξίαν. βέλ- 
τιον δ᾽ ἦν μοι (Ar. eq. 88) 

αἷμα ταύρειον πιεῖν, 
ὁ Θεμιστοκλέους γὰρ ϑάνατος αἱρετώτερος. 

1. γέ σοι À — fort. ἢ ἀηδίᾳ (τρυφῇ Xen post ἀσϑενούσης), 
antea conieceram ἢ νὴ y» «axe: ἢ μαλακῆς Xen, 1 ἅμα κα- 
κῆς Stob. flor. 49, 34 6 ἔσθοντες ΚΑ 8 .δικόκταν Α δηκόκταν 
superscr. t? E δηϊκόκταν C, cf. p. 1228 10 τύψασι À: corr. 
C 11 παύεσϑε ACE: corr. Mein 14. 15 ἐπιχωρίοις — 
goreig CE fort. recte 10 fort. καίτοι σφόδρα 19 τοὺς 
ἐσεαρονυς xal ACE: corr. K (x. ἀστάνδας καὶ τοὺς ἀγγάρους 
Schw) 25 δὲ θάνατος À 

Q 
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ἢ εἰς σὲ ἐμπεσεῖν. οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι Ταύρειον ὕδωρ 
πιεῖν, ὅπερ σὺ οὐκ οἶσϑα τέ ἐστιν οὐδὲ γὰρ ἐπίστα- 
σαι ὅτι καὶ παρὰ τοῖς ἀρίατοις τῶν ποιητῶν καὶ συγ- 
γραφέων εἴρηταί τινα καὶ φαῦλα. Κηφισόδωρος 

γοῦν ὁ ̓ Ισυχράτους τοῦ ῥήτορος μαϑητὴς ἐν τῷ τρίτῳ 
τῶν πρὸς ᾿Αριστοτέλην λέγει ὅτι εὕροι τις ἂν ὑπὸ 
τῶν ἄλλων ποιητῶν ἢ καὶ σοφιστῶν ἕν ἢ δύο γοῦν 
πονηρῶς εἰρημένα, οἷα παρὰ μὲν ᾿Αφχιλόχῳ (fe.124 BÀ) 
τὸ πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποσκολύπτειν, Θεοδώρῳ δὲ τὸ κε- 
λεύειν μὲν πλέον ἔχειν, ἐπαινεῖν δὲ τὸ ἴσον, Εὐρι- 
πέδῃ τε τὸ τὴν γλῶτταν ὀμωμοκέναι φάναι (Hipp. 612) 
καὶ Σοφοκλεῖ τὸ ἐν Αἰθίοψιν εἰρημένον (fr. 25 Ny 

τοιαῦτά τοί σοι πρὸς χάριν τε κοὐ βίᾳ δ 
λέγω, σὺ δ᾽ αὐτὸς ὥσπερ o[ σοφοὶ τὰ μὲν 
δίκαι᾽ ἐπαίνει, τοῦ δὲ κερδαίνειν ἔχου. 

καὶ ἀλλαχοῦ δ᾽ o αὐτὸς ἔφη (ΕἸ. 61) μηδὲν εἶναι ῥῆμα 
σὺν κέρδει κακόν" Ὁμήρῳ δὲ τὸ τὴν Ἥραν ἐπιβου- 
λεῦσαι τῷ hil καὶ τὸν "Agr μοιχεύειν" ἐφ᾽ οἷς πάντες 
κατηγοροῦσιν αὐτῶν. 9D. εἰ οὖν κἀγώ τι ἥμαρτον, 
ὦ καλλίστων ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ϑηρευτά, μή 
χαλέπαινε. κατὰ γὰρ τὸν Μιλήσιον Τιμόϑεον τὸν 
ποιητὴν (fr. 6 B) « 

οὐκ ἀείδω τὰ παλαιά" τὰ γὰρ ἀμὰ κρείσσω. d 
νέος ὁ Ζεὺς βασιλεύει τὸ πάλαι δ᾽ ἦν 
Κρόνος ἄρχων. ἀπίτω μοῦσα παλαιά. 

᾿Αντιφάνης τ᾽ dv ᾿Δλκήστιδι ἔφη (1 22 K)* 

c 

ταύριον À: corr, Mus 9 ἀποσκολόπτειν À: corr. CE. 
superscr. d) 9. 10 τὸ ἐθέλειν Nauck 10, 

E 88 τὰ γὰρ ἀμὰ Wilam: 
94 πάλαι Mexn meae 
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ἐπὶ τὸ καινουργεῖν φέρου, 
οὕτως, ἐκείνως, τοῦτο γινώσκων ὅτι 
ὃν καινὸν ἐγχείρημα, κἂν τολμηρὸν 1, 
πολλῶν παλαιῶν ἐστι χρησιμώτερον. 

e ὅτι δὲ καὶ oí ἀρχαῖοι οἴδασι τὸ οὕτω λεγόμενον ὕδωρ, 
ἵνα μὴ πάλιν ἀγανακτήσῃς δηκόχταν μου λέγοντος, 
δείξω. κατὰ γὰρ Φερεκράτους ἸΨΡευδηρακλέα (I 194 K) 

εἴποι τις ἂν τῶν πάνυ δοκησιδεξίων. 
ἐγὼ δ᾽ ἂν ἀντείποιμι ᾿ μὴ πολυπραγμόνει, 
ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι, πρόσεχε τὸν νοῦν κἀκροῶ. 

"ἀλλὰ μὴ φϑονήσῃς, ἔφη ὁ Οὐλπιανός, δέομαι, μηδὲ 
τοῦ Ταυρείου ὕδατος ὁποῖόν ἐστι δηλῶσαι" τῶν γὰρ 
τοιούτων [φωνῶν] ἐγὼ διψῶ. καὶ ó Κύνουλκος 

δ "ἀλλὰ προπίνω δοι, ἔφη, φιλοτησίαν (διψᾷς γὰρ 
λόγων) παρ᾽ ᾿4λέξιδος λαβὼν ἐκ Πυϑαγοριξούσης 
(II 8170 K)* 

ὕδατος ἀπέφϑου κύαϑον' ἂν δ᾽ ὠμὸν πίῃ, 
βαρὺ καὶ κοπῶδες. 

τὸ δὲ Ταύρειον ὕδωρ ὠνόμασεν, ὦ φέλε, Σοφοκλῆς 
Αἰγεῖ (fr. 20 N) ἀπὸ τοῦ περὶ Τροιξῆνα ποταμοῦ Ταύ- : 

v 
123900v, παρ᾽ ᾧ καὶ κρήνη τις Ὑόεσσα καλεῖται. 96. ἐπί- 

4 

στανται δ᾽ οἱ παλαιοὶ καὶ τὸ πάνυ ψυχρὸν ὕδωρ ἐν 

ταῖς προπόσεσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐρῶ, ἐὰν μὴ καὶ σύ us δι- 
δάξῃς εἰ ἔπινον θερμὸν ὕδωρ ἐν ταῖς εὐωχίαις οἵ 

ἀρχαῖοι. εἰ γὰρ οἱ κρατῆρες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος : 
τῆς ὀνομασίας ἔτυχον οὗτοί τε κερασϑέντες παρέκειντο 

1 κενουργεῖν Α: corr. Mus φέρου Di: φέρ᾽ A 2. ἐκεῖ- 
vog À: corr. Herm 4 ἐστι παλαιῶν ACE: corr. Mus 8 hia- 
tum not. Kock 18 φωνῶν del. Καὶ 17 πίνηι Δ: corr. 
Mus, πίῃς Grot 19. 20 σοφοκλῆς ἐνγαι ἀπὸ À: corr. Schw 
(ἐν Atysi Cas), cf. Hes. s. Ταύρειον πῶμα 260 fort. oi- 
vov τὲ κερασθέντος, sunt haec misera amplioris quaestionis 

6 

t» e 
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πλήρεις, οὐ ξέον vo ποτὸν παρεῖχον, λεβήτων τρόπον 

ὑποκαιόμενοι. ὅτι γὰρ οἴδασι ϑερμὸν ὕδωρ Εὔπολις 

μὲν ἐν Ζήμοις παρίστησι (I 286 K) 
τὸ χαλκίον 

ϑέρμαινέ 9' ἡμῖν καὶ ϑύη πέττειν τινὰ 
κέλευ᾽, ἵνα σπλάγχνοισι συγγενώμεϑα. 

ἄντιφάνης δ᾽ ἐν Ὀμφάλῃ (II 84 K)* 
ἐν χύτρᾳ δέ μοι 

ὅπως ὕδωρ ἕψοντα μηδέν᾽ ὄψομαι. 
οὐ γὰρ κακὸν ἔχω πηδ᾽ ἔχοιμ᾽. ἐὰν δ᾽ ἄρα 
στρέφῃ μὲ περὶ τὴν γαστέρ᾽ ἢ τὸν ὀμφαλόν, 

ὅ παρὰ Φερτάτου δακτύλιός ἐστί μοι δραχμῆς. 

ἐν δ᾽ ᾿Δλειπτρίᾳ --- φέρεται τὸ δρᾶμα καὶ ὡς ᾿Αλέξι- 
δος --- (Ὁ. 19)" 

ἐὰν δὲ τοὐργαστήριον ποιῆτε περιβόητον, 
κατασκεδῶ, νὴ τὴν φίλην Ζ΄ήμητρα, τὴν μεγίστην 

ἀρύταιναν ὑμῶν ἐκ μέσου βάψασα τοῦ λέβητος - 

ξέοντος ὕδατος" εἰ δὲ {(μή», μηδέποϑ᾽ ὕδωρ πίοιμι 
5 ἐλευϑέριον. 
Πλάτων δ᾽ ἐν δ΄ Πολιτείας (p. 481 d *(zA£ovog ἄν τι- 
vog» ἐπιϑυμία ἐν τῇ ψυχῇ εἴη; olov δέψα ἐστὶ δίψα ἀρά 
y& ϑερμοῦ ποτοῦ ἢ ψυχροῦ (ὴἣ πολλοῦ ἢν ὀλίγου ἢ καὶ 
ἑνὶ λόγῳ ποιοῦ τινος πώματος; ἢ ἐὰν μέν τις ϑὲερ- 
μότης τῷ δίψει προσῇ, τὴν τοῦ ϑερμοῦ ἐπιϑυμίαν 
προσπαρέχοιτ᾽ ἄν, ἐὰν δὲ ψυχρότης, τὴν τοῦ ψυχροῦ, 

lacinia, cf. Poll. 9, 62—70 1 CUP λεβήτων Wilam ἀ xeà- 
κεῖον À: corr. Cas ὅ τινὰ πέττειν À: Corr. Cas 13 fort. 
φέρεται δὲ 1ὅ ποιῆται À: corr. Mus 18 μὴ add. Pierson 
πίοιμει Mus: ποιμ 'A 90 supplenda fort. etiam plura 22 n 
πολλοῦ ἢ om.A 38 ἕνὶ λόγῳ Plat: ἐν ὀλίγωι À. μέν τι À 
24 τοῦ ψυχροῦ ἐπιθ. À 25 προσπαρέχοι ἂν Α τὴν τοῦ 
ϑερμοῦ Α 
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d ἐὰν δὲ δια πλήϑους παρουσίαν πολλὴ ἡ δίψα T, τὴν 
τοῦ πολλοῦ παρέξεται, ἐὰν δὲ ὀλίγη, τὴν τοῦ ὀλίγου; 
αὐτὸ δὲ τὸ διψῆν οὐ μή ποτε ἄλλου γένηται ἐπυϑυμία 
ἢ οὗπερ πέφυκεν, αὐτοῦ πώματος, καὶ αὖ τὸ πεινῆν 

βρώματος; Σῆμος δὲ ὁ Ζ4ήλιος ἐν B Νησιάδος (FHG 5 
IV 498) ἐν Κιμώλῳ τῇ νήσῳ φησὶ ψυχεῖα κατεσχευάσϑαι 
ϑέρους ὀρυχτά, ἔκϑα χλιεροῦ ὕδατος πλήρη κεράμια 
καταϑέντες κομίέξονται χιόνος οὐδὲν διάφορον. τὸ δὲ 
χλιαρὸν ὕδωρ ᾿4ϑηναῖοι μετάκερας καλοῦσιν, ὡς Σ᾽ ώ- 
φιλος ἐν ᾿Ανδροκλεῖ (II 444 K), ΄4λεξις δ᾽ ἐν Δοκροῖς 

(ib. 847)" 

αἱ δὲ παῖδες παρέχεον 
ἣ μὲν τὸ ϑερμόν, ἢ δ᾽ ἑτέρα (v0» μετάκερας. 

καὶ Φιλήμων ἐν Κορινϑίᾳ (Ὁ. 488). Γἄμφις δ᾽ ἐν 

Βαλανείῳ (ib. 381)" 

ἀνεβόησ᾽ ὕδωρ ἐνεγκεῖν ϑερμόν, ἄλλος μετάκερας." 
91. μέλλοντος δὲ τοῦ κυνικοῦ τούτοις ἐπισωρεύειν 

τινὰ ὁ Ποντιανὸς ἔφη" "οἴδασιν, ὦ φίλτατοι ἀνδρῶν, 

of ἀρχαῖοι καὶ τῆν τοῦ πάνυ ψυχροῦ πόσιν. "AAsEug 
γοῦν ἐν Παρασίτῳ φησί (1 864 K) 

καὶ γὰρ βούλομαι 
ὕδατός σε γεῦσαι" πρᾶγμα δ᾽ ἔστι μοι μέγα 
φρέατος ἔνδον ψυχρότερον ᾿Αραρότος. 

ὀνομάξεν δὲ καὶ Ἕρμιππος ἐν Κέρκωψν (I 284 K) 
φρεατιαῖον ὕδωρ οὕτως ... ὅτι δὲ καὶ χιόνα ἔπινον 
ἐν Μανδραγοριξομένῃ ἔφη “4λεξις (II 848 Κ)" 

1 πολλὴν δίψα' ἢ ὅτι τὴν Α 4 καὶ αὐτοῦ πεινῆν Α 
b 4Δηλιάδος Mueller 6 ψυχια A: corr. CE 8 καταϑέντες 
ὕδατος κομέξονται Α: corr. CE, nisi forte ὕδωρ pro ὕδατος 
διάφορα ÁCE: corr. K 18 τὸ add. Bentl, ἁτέρα δὲ μετ. Di 
17 fort. (ἔτι ἐπισωρεύειν 18 ἤδεισαν CE 229 χρῆμα 
Bergk μέγα Toup: μετὰ Α 9ὅ interciderunt Hermippi 
verba χιόνας ACE: corr. Ohlert 

15 

20 
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εἶτ᾽ οὐ περίεργόν ἐστιν ἄνϑρωπος φυτὸν 
ὑπεναντιωτάτοις τε πλείστοις χρώμενον; 

ἐρῶμεν ἀλλοτρέων, παρορῶμεν συγγενεῖς, 
ἔχοντες οὐδὲν φὐποροῦμεν τοῖς πέλας, 194 

δ δ ἐράνους φέφοντες οὐ φέρομεν ἀλλ᾽ ἢ κακῶς. 
τακυῆς τροφῆς δὲ τῆς καϑ᾿ ἡμέραν πάλιν 
γλιχόμεϑα' τὴν μὲν μᾶξαν ἵνα λευκὴ παρῇ; 
ξωμὸν δὲ ταύτῃ μέλανα μηχανώμεϑα, 
τὸ καλόν τε χρῶμα δευσοποιῷ χρῴξομεν. 

O 10 wol χιόνα μὲν πένειν παρασκευάξομεν, 
τὸ δ᾽ ὄψον ἂν μὴ ϑεέρμον ᾧ, διασύρομεν. 
καὶ τὸν μὲν ὀξὺν οἷνον ἐκπυτίξομεν, 
ἐπὶ ταῖς ἀβυρτώκαισι δ᾽ ἐκβακχδύομεν. 
οὐκοῦν τὸ πολλοῖς τῶν σοφῶν εἰρημένον, b 

ἰδ 15 τὸ μὴ γενέσϑαυ μὲν κράτιστόν ἐστ᾽ αἰεί, 
ἐπὰν ᾿γένηται δ᾽, ὡς τάχιστ᾽ ἔχειν τέλος. 

Δεξικράτης δ᾽ ἐμ τῷ ἐπιγραφομένῳ "Tp! ἑαυτῶν 
πλανοώμενοί φησιν (IV 5671 My 

εἰ δὲ μεϑύω καὶ χιόνα πένω xol μύρον 
20 ἐπίσταμ᾽ ὅτι κράτιστον Αΐγυπτος ποιεῖ... 

Εὐθυκλῆς δ᾽ ἐν 4covei ἢ ̓ Επιστολῇ (1805 K) 

πρῶτος μὲν οἶδεν εἰ χιών ἐστ᾽ ὠνέα" 
πρῶτον δ᾽ ἐχεῖνον ὄχαδόνα δεῖ πάντως φαγεῖν. 

olósv δὲ καὶ ὁ καλὸς Ξενοφῶν ἐν ᾿ἀπομνημονεύμασι c 
$5 τὴν διὰ χιόνος πόσιν (2, 1, 80. Χάρης δ᾽ ὁ Μιτυ- 

ληναῖος ἐν ταῖς περὶ ᾿4λέξανδρον ἱστορίαις (fr. 11 M) 

T γλιχόμεϑα᾽ τὴν distinxit K τὴν μὲν Mein: μὲν τὴν 
ACE, accusativus μᾶξαν pendet ab μηχανώεθα 9 «e Mein: 
δὲ ACE τῶι δευσοποιῶι ACE: corr. ΡοΒ 11 τὸ δ᾽ ὅλον 
ἐὰν ACE: corr. Cas (ex membranis i. e. ex coniectura aliena) 
15 ὠεὶ CE 20 ἐπὶ στόματι Δ: corr. Mein 32 πρῶτον À: 
corr. Mus 
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καὶ ὅπως δεῖ χιόνα διαφυλάσσεσθϑαι εἴρηκε, διηγού- 
μενος περὶ τῆς πολιορκίας τῆς ἐν Ἰνδοῖς πόλεως Πέ- 
tQ&g, ὀρύξαι φάσκων τὸν ᾿4λέξανδρον [ὀρύγματα] 
τριάκοντα ψυχεῖα, ἃ πληρώσαντα χιόνος παρεμβαλεῖν 
δρυὸς κλάδους. οὕτω γὰρ παραμένειν πλείω χρόνον 
τὴν χιόνα. 98. ὅτι δὲ xol τὸν οἶνον ἔψυχον ὑπὲρ 
τοῦ ψυχρότερον αὐτὸν πίνειν Στράττις φησὶν ἐν 
ἱϑψυχασταῖς (1 128 K) 

Q 

οἶνον γὰρ πιεῖν 
οὐδ᾽ ἂν εἷς δέξαιτο ϑερμόν, ἀλλὰ πολὺ τοὐναντίον τι 
ψυχόμενον ἐν τῷ φρέατι (xal» χιόνε μεμιγμένον. 

καὶ ὃ Δύσδσιππος ἐν Βάχχαις (1700 K) 

Ἕρμων, τί ἔστι; πῶς ἔχομεν; B. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ὁ πατὴρ ἄνωϑεν ἐς τὸ φρέαρ, ἐμοὶ δοκεῖν, 
ὥσπερ τὸν οἶνον τοῦ ϑέρους καϑεῖκέ μὲς 1 

Δίφιλος δ᾽ ἐν Μνηματίῳ φησίν (II 659 K)* 
ψῦξον τὸν οἶνον, Ζὦρι. 

Προωταγορίδης δ᾽ ἐν β' τῶν κωμικῶν ἱστοριῶν 
(FHG IV 484) τὸν ᾿Αντιόχου τοῦ βασιλέως κατὰ τὸν 

ποταμὸν διηγούμενος πλοῦν λέγει τι καὶ περὶ ἐπι- 9 
τεχνήσεως ψυχρῶν ὑδάτων ἐν τούτοις" 'τὴν γὰρ ἡμέ- 
ραν ἡλιάξοντες αὐτό, [τῆς νυκτὸς] ἀπηϑοῦντες τὸ παχύ- 

τατον τὸ λοιπὸν ἐξαιϑριάξουσιν ἐν ὑδρίαις κεραμέαις 
ἐπὶ τῶν μετεωροτάτων μερῶν τῆς οἰκήσεως, δι᾽ ὅλης 

4 τριάκοντα συχνὰ ACE: corr. et ὁ ὀρύγματα del.K ὅπαρα- 
μενεῖν ACE: corr. Wilam 10 πᾶν τοὐναντίον Mein 11 xal 
add. Pors 12 ὁ om. CE βάκχοις Α: corr. Cas 18 EPM. τί 
ἔστι; 4. πῶς Kock 14 μοι δοκεῖν À μοι δοκεῖ CE: corr. Schw 
16 καϑεικέναει ACE: corr. Dobr, καϑεῖκε vo Toeppel, sed si 
utrumque deiecisset neuter poterat in scena adesse 17 z4o- 
οίων CE 20 ποταμὸν i e. Νεῖλον, cf. Haupt op. III 610 
29 ἀνηλιάξοντες ACE: corr. K 229 τῆς νυκτὸς del. Wilam 
93 ὑδρείαις À: corr. CE κεραμείαις ACE: corr. Di 
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τε τῆς νυχτὸς δύο παῖδες ὕδατι và τεύχη καταρραί- 
νουσιν. ὄρϑρου δὲ καθαιροῦντες καὶ τὴν ὑποστάϑμην 
πάλιν ὑποσπῶντες λεπτόν τε ποιοῦντες αὐτὸ καὶ πρὸς 
ὑγίειαν οἷον ἄριστον ἐν ἀχύροις τιϑέασιν τὰς ὑδρίας. τ 

5 εἶθ᾽ οὕτως χρῶνται χιόνος οὐδ᾽ ἡντινοῦν χρείαν 
ἔχοντες. λακκαίου δὲ ὕδατος μνημονεύει ᾿άναξίλας 
ἐν Αὐλητῇ οὕτως (Il 264 K)* 

ὥδατός τε λακκαίου παρ᾽ ἐμοῦ τουτί γέ σοι 
νόμιξ᾽ ὑπάρχειν. 

10 καὶ πάλιν" 125 
ἴσως τὸ λακκαῖόν γ᾽ ὕδωρ ἀπόλωλ᾽ ἐμόν. 

᾿Απολλόδωρος δ᾽ ὁ Γελῷος καὶ τοῦ λάκκου αὐτοῦ, 
ὥσπερ ἡμεῖς λέγομεν, μνημονεύει ἐν ᾿Αἀπολιπούσῃ 
οὕτως (IV 438 Μ)" 

15 ἀγωνιῶσα τόν vt τοῦ λάκκου κάδον 
λύσασα καὶ τὸν τοῦ φρέατος εὐτρεπεῖς 
τὰς ἱμονιὰς πεποίηκας. 

99. τούτων ὁ Μυρτίλος ἀκούσας ἔφη “ἐγὼ δ᾽ 
ὧν φιλοτάριχος, ὦ ἑταῖροι, χιόνος πιεῖν βούλομαι 

20 κατὰ Σιμωνίδην. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς κεῖται μὲν ὃ 
φιλοτάριχος, ἔφη, παρ᾽ ᾿ἀντιφάνει ἐν Ὀμφάλῃ οὕτως 
ΑἹ 84 Κ)" 

οὐ φιλοτάριχος οὐδαμῶς εἰμ᾽, ὦ κόρη. ν 
άλεξις δ᾽ ἐν Γυναικοχρατίᾳ καὶ ξωμοτάριχόν τινα 

95 κέκληκεν ἐν τούτοις (ib. 812) 

ὁ δὲ κάιξ 
ὅδ᾽ ἹἹπποκλῆς, o ξωμοτάριχος ὑποκριτής. 

τὸ δὲ κατὰ Σιμωνίδην τί ἐστιν οὐκ οἶδα ἡ οὐ γὰρ 

2.3 haec non capio — 4 ὑδρείας A: com, CE Β τὸ τὶ 
γε corA:com.Di 11. 13 ἀπόλωλεν. ὁ ̓ ἀπολλόδωρος A: corr, K 
13 ἀπολειπούσηι A: corr. Cas 16 fuit fort. nomen ᾿ἡγωνές 
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μέλει dou! ἔφη ὃ Μυρτίλος, “ἱστορίας, ὦ γάστρων. 
XviG0AOLy0g γάρ τις εἶ (xal) κατὰ τὸν Σάμιον ποιη- 

c τὴν "Ἄσιον τὸν παλαιὸν ἐκεῖνον [καὶ] κνισοκόλαξ. KaÀl- 
λίστρατος ἐν ξ΄ Συμμίχτων φησὶν ὡς ἑστιώόμενος 
παρά τισι Σιμωνίδης ὃ ποιητὴς κραταιοῦ καύματος ὃ 
ὥρᾳ᾽ καὶ τῶν οἰνοχύων τοῖς ἄλλοις μισγόντων εἰς τὸ 

V ποτὸν χιόνος, αὐτῷ δὲ οὔ, ἀπεσχεδίασε τόδε τὸ ἐπί- 
γραμμα (167 B5 

τήν óc zov Οὐλύμποιο περὶ πλευρὰς ἐκάλυψεν 
ὠκὺς ἀπὸ Θρήκης ὀρνύμενος Βορέης" " 

ἀνδρῶν δ᾽ ἀχλαίνων ἔδακεν φρένας, αὐτὰρ ἐχάμφϑη 
ἃ ξωὴ Πιερέην γῆν ἐπιδσσαμένη᾽" 

5 ἔν τις ἐμοὶ καὶ τῆς χεέτω μέρος. οὐ γὰρ ἔοιρμε 
ϑερμὴν βαστάξειν ἀνδρὶ φίλῳ πρόποσιν.ἢ 

πιόντος οὖν αὐτοῦ πάλιν ἐξήτει ὁ Οὐλπιανός" "ποῦ Ui 
κεῖται ὃ κνιδολοιχὸς καὶ τίνα ἐστὶ τὰ τοῦ Giov ἔπη 
τὰ περὶ τοῦ κνισοκόλακος;᾽ "rà μὲν οὖν τοῦ ᾿Α σίου; 
ἔφη ὁ Μυρτίλος, ᾿ἔπη ταῦτ᾽ ἐστί (I 28 B5 

χωλός, δειγματίης, πολυγήραος, ἶσος ἀλήτῃ 
ἦλθεν κνισοκόλαξ, εὖτε Μέλης ἐγάμει, ῳ 

ἄχλητος, ξωμοῦ κεχρημένος᾽ ἐν δὲ μέδοισιν 
e ἥρως εἷστήκει βορβόρου ἐξαναδύς. 
ὃ δὲ χνισολοιχός ἐφτι παρὰ μὲν Σωφίλῳ ἐν Φιλάρχῳ 
οὕτως (II 446 K) 

ὀψοφάγος εἶ καὶ κνισολοιχός. 9j 
ἐν δὲ roig ἐπιγραφομένοις Συντρέχουσι κνιδολοιχίαν 
εἴρηκεν ἐν τούτοις (ibid) 

2 κνισολοῖχος À ubique καὶ add. Cas 8 x«i del. Cas 
6 παρά twi CE 9 πλευραῖς Schw 10 βορρέης A: corr. CE ! 
11 ἐθάφϑη Pors vix recte 18 χεάτω Bergk 22 Ἶρος 
ἐφειστήκει Καὶ 
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ὁ πορνοβοσκὸς γὰρ [μ᾽] ὑπὸ να 
χορδήν τιν᾽ αἰματῖτιν αὑτῷ σχευάσαι 
ἐκέλευσε ταυτηνί με. 

τοῦ κνισολοιχοῦ δὲ καὶ ᾿ἀντιφάνης μνημονεύει ἐν 1 
Βομβυλιῷ ἀν. 81). ὅτι δὲ ἔπινον καὶ γλυκὺν οἶνον 
μεταξὺ ἐσθίοντες, 4λεξίς φησιν ἐν “Ιρωπίδῃ Gb. 817)" 

εἰσῆλθεν ἡταίρα φέρουσα τὸν γλυκὺν 

ἐν ἀργυρῷ ποτηρίῳ, πετάχνῳ τινὶ 
ἀστειοτάτῳ τὴν ὄψιν, οὔτε τρυβλίῳ 
οὔτε φιώλῃ᾽ μετεῖχε δ᾽ ἀμφοῖν τοῖν ῥυϑμοῖν.᾽ 

100. ἑξῆς ἐπεισηνέχϑη πλακοῦς ἐκ γάλακτος ἰτρίων 
τε καὶ μέλιτος, ὃν ἹΡωμαῖοι λέβον καλοῦσι. καὶ ὁ Küv-126 
ουλκος ἔφη" ᾿ἐμπίπλασο, Οὐλπιανέ, χϑωροδλαψου 
πατρίου, ὃς παρ᾽ οὐδενὶ τῶν παλαιῶν μὰ viv 4Ζήμη- 
τρὰ γέγραπται πλὴν εἰ μὴ ἄρα παρὰ τοῖς τὰ Φρινι- 
κικὰ συγγεγραφόσι Σαγχουνιάϑωνι καὶ Mog, τοῖς 
σοῖς πολίταις. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς 'dAÀ ἐμοὶ μέν, 
ἔφη, ὦ κυνάμυια, μελιπήκτων ἅλις, ἡδέως δ᾽ ἂν χόν- 
ὅρου φάγοιμι τῶν ὀστρακίδων ἢ τῶν κοκκάλων ἀφϑό- 
νῶς ἔχοντος. καὶ κομισϑέντος “δότε, ἔφη, μυστίλην᾽ 
οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι μύστρον .... παρ᾽ οὐδενὶ δὲ τῶν 
πρὸ ἡμῶν εἰρημένον. ᾿ἐπιλήσμων s, ἔφη, ὦ ϑαυ-ν 
μάσιε, ὁ Αἰμιλιανός. “οὐ σὺ μέντοι τὸν Κολοφώ- 
νιον Νίκανδρον ἀεὶ τεϑαύμακας τὸν ἐποποιὸν ὡς 

φιλάρχαιον καὶ πολυμαϑῆ; καὶ ὡς τὸ πεπέρι ὀνομά- 

ip'delSchw 8 ταυτιὴν ἐμέ A:corr. Schw — 7j; ἑταίρα A. 
8 πετάχμωι A: corr. Cas, οἵ, XI 496a 18 barbarum voenbu- 
lum etiam corruptum 16 σουνιαίϑωνε A: corr, Cas 17 ἐμοὶ 
μὲν — 19 geyona poetae verba esse vidit Meim coll. Hor. ep. 
1,10,11 — 19 καὶ τῶν κοκκ, CE, οἵ, l p. Tb — 2l hiatum 
mot. K (rtt in hunc modum quod nostrae adtatis ho- 
mines dicere mon. verentur? 95 τὸ πεπέριον À: corr, Cas, 
xd lI p. 66e, τὸ πέπερι νέαν OSchneider 
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σαντα παρέθου; οὗτος τοίνυν αὐτὸς dv τῷ προτέρῳ 
τῶν Γεωργικῶν ἐμφανίξων τὴν τοῦ χόνδρου χρῆσιν 
καὶ μύστρον ὠνόμασε διὰ τούτων (fr. 68 Schn) 

ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἢ ἐρίφοιο νεοσφάγος ἠὲ καὶ ἀρνὸς 
ἠξ κλυτοῦ ὄρνιϑος ἐφοπλίξεσϑαι ἐδωδήν, 5 
χίδρα μὲν ἐντρέψειας ὑποστρώσας ἐνὶ κοίλοις 
ἄγγεσιν, εὐώδει δὲ μιγῇ ἀνάφυρσον ἐλαέῳ. 

ὅ ξωμὸν δὲ βοομέοντα καταντλας 
πνῖγε δὲ πῶμα 

ἀμφιβαλών- φωκτὸν γὰρ ἀνοιδαίνει βαρὺ κρῖμνον. X 

ἠρέμα δὲ χλιαρὸν κοίλοις ἐκδαίνυσο μύστροις. 
διὰ τούτων, ὦ ϑαυμασιώτατε, ὑπογράφει ὃ Níxav- 
ὅρος τὴν χρείαν τοῦ τε χόνδρου καὶ τῆς ἐπτισμένης 
κριϑῆς, ἐπιχεῖν κελεύων ἀρνὸς ἢ ἐρίφου ξωμὸν 1] ὅρ- 
νιϑος. τὰ μὲν οὖν χίδρα, φησίν, ἔντριψον μὲν ἐν 
ϑυείᾳ, μίξας δ᾽ ἔλαιον αὐτοῖς ἀναφύρασον, ἡνίκ᾽ ἂν 
ἕψηται. τὸν ἐκ τῆς τοιᾶσδε σκευῆς ἀναβρομοῦντα ξω- 
μὸν πυκνότερον τῇ ἑωμηρύσει καταμίγνυε, μηδὲν ἔτε- 
gov ἐπεγχέων, ἀλλ᾽ αὐτὸν dx αὐτοῦ ἀρυόμενος πρὸς 

τὸ μηδὲν ὑπερξέσαι τοῦ πιμελεστέρου. διὸ καί φῆσι, 30 
κατάπνιγε τὸ ὑπερξέον ἐπιϑεὶς πῶμα τὸ (y&Q» κρῖ- 

uvov οὕτω φωκχτὸν γινόμενον ἀνοιδεῖ. τελευταῖον δὲ 

πράως χλιαρὸν γενόμενον κοίλοις προσφέρου τοῖς μύ- 

μαὼ 6 

1 τῷ πρώτῳ Mein 4 καὶ IGSchneider: κεν ACE 5 ἠὲ 
κλυτοῦ Roehl coll. Hes. s. κλυτὸς ὄρνις: ἢ αὐτοῦ ACE — £go- 
πλίξεαι CE, ἐφοπλίξηαι Di 6 ἐκτρέψειας AE εἰστρέψειας C: 
corr. OSchneider ὑποστρώσας δ᾽ ἐνὶ ACE: corr. IGSchn 
" ἄμα φυρσον ACE: corr. OSchn 8. 9 καταντας énvíys À: 
corr. CE 11 δὲ CE: δ᾽ iv A χλιαον ACE: corr. Cas 
ἐκδαίνυσο K (ἐκδαίνυο OSchn): ἐκδαένεο À ἐξαίρεο CE, unde 
ἐξαίνυσο Bernardus 1 ἐκτρίψομεν ἐν Α: ἔκτριψον μὲν ἐν Cas, 
cf. supra v. 6 18 fort. συγκαταμίγνυε μηδὲν K: μηδ A 
19 ἐπ αὐτοῦ Mein 21 γὰρ add. Schw 22 διοιδεῖ À: 
corr 
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στροις. ἀλλὰ μὴν καὶ "InzóAogog ὁ Μακεδὼν ἐν 
τῇ πρὸς Avyxéa ἐπιστολῇ, δι᾿ ἧς ἐμφανίξει Μακεδονι- 
κόν τι δεῖπνον πολυτελείᾳ τὰ πάντα πανταχοῦ γενό- 
μενα ὑπερβαλόν, μνημονεύει ὡς ἑκάστῳ τῶν δειπνούν- 
τῶν δοϑέντων μύστρων χρυσῶν. ἐπεὶ δὲ φιλάρχαιος 
εἶναι ϑέλεις καὶ οὐδὲν φὴς φϑέγξεσϑαι ὃ μὴ τῆς ᾽4τ- 
τικῆς ἐστι φωνῆς, ὦ φίλτατε, τί ἐστιν ὃ λέγει Νικο- 
φῶν ὁ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητὴς ἐν τοῖς Χειρο 
γάστορσιν; ἐγὼ γὰρ καὶ τοῦτον εὑρίσκω μνημονεύοντα 
τῶν μύστρων ὅταν λέγῃ (1 179 K) 

μεμβραδοπώλαις, ἀνθρακοπώλαις, 
ἰσχαδοπώλαις, διφϑεροπώλαις, 
ἀλφιτοπώλαις, μυστριοπώλαις, 
βιβλιοπώλαις, κοσκινοπώλαις. f 

5 ἐγχριδοπώλαις, σπερματοπώλαις. 
τίνες γὰρ ἂν εἶεν οἱ μυστριοπῶλαι (ἀλλ᾽) ἢ οἵ τὰ 
μύστρα πωλοῦντες; μαϑὼν οὖν ἐκ τούτων, ὦ καλέ μου 
Συραττικέ, τὴν τοῦ μύστρου χρῆσιν ἐμφοροῦ τοῦ 
χόνδρου, ἵνα μὴ λέγῃς ᾿ἄκικύς εἰμι κὠλιγοδρανέω.᾽ 
101. τεϑαύμακα δὲ καὶ πῶς οὐκ ἐξήτησας “ὃ δὲ χόνδρος 

πόϑεν; Μεγαρόϑεν ἢ Gevrtduxóg; ὅϑεν καὶ Μυρτίλοφιοτ 
ἐστίν. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς 'παύομαι, ἔφη, ἐσθίων, 
ἕως ἄν us διδάξῃς παρὰ τίσιν εἴρηνται οὗτοι οἱ χόν- 
δροι καὶ ὃ Αἰμιλιανὸς ἔφη" ᾿ἀλλ’ οὐ φϑονήσω 
σοι. ὁρῶν γὰρ λαμπροτάτην δείπνου παρασχευὴν βού- 
λομαί σε δίκην ἀλεκτρυόνος ἐμφορηϑέντα τοῦ χόν- 
ὅρου κορύξασϑαι καὶ διδάσκειν ἡμᾶς περὶ ὧν μέλλο- 

4 ὑπερβαϊλλὸν (sic) A: corr. Mus — 6 φϑέγξασϑαι Α: 
cor. K 8. 9 nomen fuit Ἐγχειρογάστορες 11 ἀκρατοπώ- 
Aeg ACE: corr Mein 16 ἀλλ᾽ add. "Wilam 19 καὶ ὀλι- 
γοδρανέω À, poetam agnovit Mein ^ 932 παύσομαι Mein 

ATHENARUS I. 19 
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σαντα παρέϑου; οὗτος τοίνυν αὐτὸς ἐν τῷ προτέρῳ 
τῶν Γεωργικῶν ἐμφανίξων τὴν τοῦ χόνδρου χρῆσιν 
καὶ μύστρον ὠνόμασε διὰ τούτων (ἔτ. 68 Schn) 

ἀλλ’ ὁπότ᾽ ἢ ἐρίφοιο νεοσφάγος ἠὲ καὶ ἀρνὺς 
ἠξ κλυτοῦ ὄρνιϑος ἐφοπλίξεσϑαι ἐδωδήν, b 
χέδρα μὲν ἐντρίψειας ὑποστρώσας ἐνὶ κοίλοις 
ἄγγεσιν, εὐώδει δὲ μιγῇ ἀνάφυρσον ἐλαίρ. 

δ ξωμὸν δὲ βρομβέοντα καταντλας 
. πνῖγε δὲ πῶμα 

ἀμφιβαλών" φωκτὸν γὰρ ἀνοιδαίνει βαρὺ κρῖμνον. 1t 

ἠρέμα δὲ χλιαρὸν κοίλοις ἐκδαίνυσο μύστροις. 
διὰ τούτων, ὦ ϑαυμασιώτατε, ὑπογράφει ὁ Νίκαν- 
δρος τὴν χρείαν τοῦ τε χόνδρου καὶ τῆς ἐπτισμένης 
κριϑῆς, ἐπιχεῖν κελεύων ἀρνὸς ἢ ἐρίφου ξωμὸν ἢ ὕρ- 
νιϑος. τὰ μὲν οὖν χίδρα, φησέν, ἔντριψον μὲν ivi 
ϑυείᾳ, μίξας δ᾽ ἔλαιον αὐτοῖς ἀναφύρασον, ἡνίκ᾽ ἂν 
ἕψηται. τὸν ἐκ τῆς τοιᾶσδε σκευῆς ἀναβρομοῦντα Co- 
μὸν zvxvotsQov τῇ ἑωμηφύσει καταμίγνυε, μηδὲν ἕτε- 
gov ἐπεγχέων, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ ᾿ἀρυόμενος 7:006 

τὸ μηδὲν ὑπερξέσαι τοῦ πιμελεστέρου. διὸ καί φησι, Ὁ 
κατάπνιγε τὸ ὑπερξέον ἐπιϑεὶς mue τὸ {γὰρ κρῖ- 

uvov οὕτω φωκτὸν γινόμενον ἀνοιδεῖ, τελευταῖον δὲ 
πράως χλιαρὸν γενόμενον κοίλοις προσφέρου τοῖς μύ- 

1 τῷ πρώτῳ Mein 4 καὶ IGSchneider: κεν ACE δ ἠὲ 
κλυτοῦ Roehl coll. Hes. s. κλυτὸς ὄρνις: ἢ αὐτοῦ ACE ἐφο- 
πλίξεαι CE, ἐφοπλέξηαι Di 6 ἐκτρέψειας AE εἰστρέψειας C: 
corr. OSchneider ὑποστρώσας δ᾽ ἐνὶ ACE: corr. IGSchn 
7 ἅμα qvocoy ACE: corr. OSchn 8. 9 καταντας ἐπνίγε À: 
corr, CE 11 δὲ CE: δ᾽ iv A χλιαον ACE: corr. Cas 
ἐκδαίνυσο K (ἐκδαίνυο OSchn): ἐκδαένεο A ἐξαίρεο CE, unde 
ἐξαίνυσο Bernardus 1 ἐκτρίψομεν ἐν Α: ἔκτριψον μὲν ἐν Cas, 
cf. supra v. 6 18 fort. συγκαταμίγνυε μηδὲν K: μηδ᾽ αὶ 
19 ἐπ αὐτοῦ Mein 21 γὰρ add. Schw 22 διοιδεὶ Α: 
corr 
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ἀπέλαυσα πολλῶν καὶ καλῶν ἐδεσμάτων 
πιών τε προπύσεις τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας 

D. ἐστρηνίων zog, καταβεβρωκὼς σιτία 
ἴσως ἐλεφάντων τεττάρων. 

ἐχέτω τέλος καὶ ἥδε ἡ βίβλος ἐπὶ τοῖς λόγοις τοῖς περὶ 
τῶν ἐδεσμάτων ἔχουσα τὴν καταστροφήν. ἀρχὴν γὰρ e 
τοῦ δείπνου ἀπὸ τῶν ἑξῆς ποιησόμεϑα. --- οὐ πρότε- 

| φόν γε, ὦ ᾿ἀϑήναιε, πρὶν ἡμῖν διελθεῖν καὶ τὸ τοῦ 
ἹἹππολόχου τὸ Μακεδονικὸν συμπόσιον. --- ἀλλ᾽ εἰ τοῦτό 

jo σοι φίλον, ὦ Τιμόκρατες, οὕτω παρασχευαξώμεϑα. 

p Δ 

Ἱππόλοχος ὁ Μακεδών, ἑταῖρε Τιμόκρατες, voigi98 
|: χρόνοις uiv γέγονε κατὰ “υγκέα καὶ «“οῦριν τοὺς 

Σαμίους, Θεοφράστου δὲ τοῦ ᾿Ερεσίου μαϑητάς, συν- 
ϑήκας δ᾽ εἶχε ταύτας πρὸς τὸν Μυγχέα, ὡς ἐκ τῶν 
αὐτοῦ μαϑεῖν ἔστιν ἐπιστολῶν, πάντως αὐτῷ δηλοῦν 
εἴ τινι συμπεριενεχϑείη δείπνῳ πολυτελεῖ, τὰ ὅμοια 

80 κἀκείνου ἀντιπροπίνοντος αὐτῷ. ἑκατέρων οὖν σῴξον- 
ται δειπνητικαί τινες ἐπιστολαί, Avyxéog μὲν τὸ “α- 
μέας τῆς ᾿Δττικῆς αὐλητρίδος ἐμφανίξοντος δεῖπνον b 
᾿Αϑήνησι γενόμενον Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ, ἐπίκλην δὲ 
“Πολιορκητῇ (ἐρωμένη δ᾽ ἦν ἡ Δάμια τοῦ “ημητρίου), 

B5 τοῦ δ᾽ Ἱππολόχου τοὺς Καράνου τοῦ Μακεδόνος ἐμ- 
φανίξοντος γάμους. καὶ ἄλλαις δὲ περιετύχομεν τοῦ 

1 fort πολλῶν ἀπολαύσας 8 τρεῖς εἰς ἴσως A: corr. CE 

11 ΤΩ͂Ν εἷς A APXH TOY Ζ 16 μαθητής AC: corr. 
Corner, sed for, talia fuerunt Θεσφράστον b τοῦ Ee. μαθητὴς 
ἦν ὁ Δυγκεύς coll. p.337 d — 17.18 fort, ἐκ τῶν τούτι 
Lyneéi 90 fort. pne μὲν οὖν 85 ct 25. 26 rectius 
ἐμφανίζουσα propter ἄλλαις (v. 36) 

τ" 
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uev ἐδεσμάτων μεταλαμβάνειν. καὶ ὃς δυσχεράνας 
ἔφη" ᾿πόϑεν σοι καὶ τὰ ἐδέσματα; μὴ γὰρ ἀναπαύ- 

b σαῦϑαι ἔστι ξητοῦντα ἀεί τι πρὸς τοὺς ὀψιμαϑεῖς 
τούτους σοφιστάς; “ἀλλὰ μήν, ἔφη, καὶ περὶ τούτου 
do, τὸν λόγον, ὁ “ἰμιλιανός, ἀποδώσω. λέξω δὲ 
πρῶτον περὶ τοῦ χόνδρου ᾿Δἀντιφάνους παρατιϑέ- 
μενος ἐξ ᾿Αντείας τάδε (II 24 K)* 

ἐν ταῖς σπυρίσι δὲ τί ποτ᾽ ἔνεστιν, φίλτατε; 

Β. ἐν ταῖς τρισὶν μὲν χόνδρος ἀγαϑὸς Μεγαρικός. 
4. οὐ Θετταλικὸν τὸν χρηστὸν εἶναί φασι δέ; 
Β...... τῆς .. Φοινίκης. 

σεμίδαλις, ἐκ πολλῆς σφόδρ᾽ ἐξηττημένη, 

c τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο δρᾶμα φέρεται καὶ ὡς ᾿Δ4λέξιδος ἐν 

ὀλίγοις σφόδρα διαλλάττον. ἐν δὲ Πονήρᾳ πάλιν ὃ 
"4λεξις (ib. 868)" 

καὶ χόνδρος ἔνδον ἐστὶ Θετταλικὸς πολύς. 

χόνδρον δὲ εἴρηκε τὸ ῥόφημα ᾿ἀριστοφάνης ἐν zfo- 
ταλεῦσιν οὕτως ([ 445 K) 

ἢ χόνδρον ἕψων εἶτα μυῖαν ἐμβαλὼν 
ἐδίδου ῥοφεῖν ἄν. 

καὶ σεμιδάλεως δὲ μέμνηται, εἰ καὶ μὴ τὰ μαρτύρια 
κρατῶ, Στράττις ἐν ᾿ἀνϑρωπορέστῃ (1 112 K) καὶ 

ἃ 4λεξις ἐν "Iooovacío (1 328 Κ). τὴν γενικὴν δὲ σε- 
μιδάλιδος εἴρηκεν ὁ Στράττις ἐν τῷ αὐτῷ δράματι 
οὕτω (ls) 

τῶν δὲ διδύμων ἐκγόνων 
σεμιδάλιδος . .. 

τὰ δὲ ἐδέσματα ὠνόμασεν ᾿ἀντιφάνης ἐν Ζιδύμοις 
οὑτωσί (II 46 K) 

6 fort. πρότερον 8 ἔνεστιν Mein: ἐστιν Α 11. 12 ob- 
scuri 21 εἰ καὶ K: καὶ εἰ ἃ 

6 

15 

20 
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ἀπέλαυσα πολλῶν καὶ καλῶν ἐδεσμάτων 
πιών τε προπύσεις τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας 
ἐστρηνίων πως, καταβεβρωκὼς σιτία 
ἴσως ἐλεφάντων τεττάρων. 

5 ἐχέτω τέλος καὶ ἥδε ἡ βίβλος ἐπὶ τοῖς λόγοις τοῖς περὶ 
τῶν ἐδεσμάτων ἔχουσα τὴν καταστροφήν. ἀρχὴν γὰρ e 
τοῦ δείπνου ἀπὸ τῶν ἑξῆς ποιησόμεϑα. --- οὐ πρότε- 
φόν γε, ὦ ᾿Αϑήναιε, πρὶν ἡμῖν διελθεῖν καὶ τὸ τοῦ 
"InztoAógov τὸ Μακεδονικὸν συμπόσιον. --- ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο 

10 Got φίλον, ὦ Τιμόκρατες, οὕτω παρασκευαξώμεϑα. 

Δ 

Ἱππόλοχος ὃ Μακεδών, ἑταῖρε Τιμόκρατες, voigi?8 
15 χρόνοις μὲν γέγονε κατὰ Δυγκέα καὶ “Ιοῦριν τοὺς 

Σαμίους, Θεοφράστου δὲ τοῦ ᾿Ερεσίου μαϑητάς, συν- 
ϑήκας δ᾽ εἶχε ταύτας πρὸς τὸν Δυγχέα, ὡς ἐκ τῶν 

αὐτοῦ μαϑεῖν ἔστιν ἐπιστολῶν, πάντως αὐτῷ δηλοῦν 
εἴ τινι συμπεριενεχϑείη δείπνῳ πολυτελεῖ, τὰ ὅμοια 

30 κἀκείνου ἀντιπροπίνοντος αὐτῷ. ἑκατέρων οὖν σῴξον- 
ται δειπνητικαί τινὲς ἐπιστολαί, “υγχέως μὲν τὸ 4α- 
μέας τῆς ᾿ἀττικῆς αὐλητρίδος ἐμφανίξοντος δεῖπνον b 

᾿Αϑήνησι γενόμενον “1ημητρίῳ τῷ βασιλεῖ, ἐπίκλην δὲ 

'“Πολιορκητῇ (ἐρωμένη δ᾽ ἦν ἡ Δάμια τοῦ “Τημητρίου), 
86 τοῦ δ᾽ I Ἱππολόχου τοὺς Καράνου τοῦ Μακεδόνος ἐμ- 

φανίξοντος γάμους. καὶ ἄλλαις δὲ περιετύχομεν τοῦ 

1 fort πολλῶν ἀπολαύσας 3 pi^ εἷς ἴσως A: corr. CE 

11 ΤΩ͂Ν €lc A APXH TOY Z eue AC eor. 
Coraes, sed fori, talia. fuerunt Geogedeson di ai τοῦ Eg 
» ὁ ἀυγκεύς coll p.337 d — 17.18 fort. ἐκ τῶν evel 
LE eR. ιατέρου μὲν od» — 93 εἰ 25. 26 rectius 
ἐμφανίζουσα propter ἄλλαις (v. 30) 

τ. 
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Avyxécg ἐπιστολαῖς πρὸς τὸν αὐτὸν γεγραμμέναις 'In- 
πόλοχον, δηλούσαις τό τε ᾿Αντιγόνου τοῦ βασιλέως 
δεῖπνον ᾿ἀφροδέσια ἐπιτελοῦντος ᾿4ϑήνησι καὶ τὸ ITcro- 
λεμαίου τοῦ βασιλέως. δώσομεν δέ σοι ἡμεῖς καὶ αὐτὰς 
τὰς ἐπιστολάς. ἐπεὶ δὲ ἡ τοῦ ᾿Ιππολόχου σπανίως 

εὑρίσκεται, ἐπιδραμοῦμαί co, τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα 
διατριβῆς ἕνεκα νῦν καὶ ψυχαγωγίας. 

2. ἐν Μακεδονίᾳ, ὡς ἔφην (ΠῚ 126 e), τοῦ Καράνου 

γάμους ἕστιῶντος ol μὲν συγκεχλημένοι ἄνδρες ἦσαν 

εἴκοσιν᾽ οἷς καὶ κατακλιϑεῖσιν εὐθέως ἐδόϑησαν φιάλαι 

ἀργυραῖ ἑκάστῳ μία δωρεά. προεστεφανώκει δὲ καὶ 
ἕκαστον πρὶν εἰσελθεῖν στλεγγίδι χρυσῇ πέντε χρυσῶν 
ἑχάστῃ δ᾽ ἦν τὸ τίμημα. ἐπεὶ δ᾽ ἐξέπιον τὰς φιάλας, 
ἐν χαλκῷ πίνακι τῶν Κορινϑίων κατασκευασμάτων 
ἄρτος ἑκάστῳ ἰσόπλατυς ἐδόϑη, ὄρνεις τε καὶ νῆσσαι, 

προσέτι δὲ καὶ φάτται καὶ χὴν καὶ τοιαύτη τις ἄλλη 
ἀφϑονία σεσωρευμένη, καὶ ἕκαστος λαβὼν [σὺν] αὐτῷ 
πίνακι τοῖς κατόπιν διεδίδου παισίν. ἄλλα δ᾽ ἐσϑέειν 

περιεφέρετο πολλὰ καὶ ποικίλα, καὶ μετὰ ταῦτα ἀργυ- 

ροῦς πίναξ ἕτερος, ἐφ᾽ ᾧ πάλιν ἄρτος μέγας καὶ χῆνες 
καὶ λαγωοὶ καὶ ἔριφον καὶ ἕτεροι ἄρτοι πεπονημένοι 
καὶ περιστεραὶ καὶ τρυγόνες πέρδικές τε καὶ ὅσον ἄλλο 
πτηνῶν πλῆϑος ἦν. ᾿ἐπεδώκαμεν οὖν, φησί, καὶ ταῦτα 

τοῖς δούλοις καὶ ὡς ἄδην εἴχομεν βρώσεως ἐχερνιψά- 
μδϑα. καὶ στέφανοι εἰσηνέχϑησαν πολλοὶ παντοδαπῶν 
ἀνϑέων ἐπὶ πᾶσί τε χρυσαῖ στλεγγίδες, δλκὴν ἴσαι τῷ 

129z00t10 στεφάνῳ. ἐπὶ δὲ τούτοις εἰπὼν ὁ ̓ Ιππόλοχος 

ὡς Πρωτέας ἀπόγονος ἐκείνου Πρωτέου Μανίκης υἱοῦ, 

10 {9΄ xal» εἴκοσιν Cas 18 fort. ἑκάστη 16 fort. 
ὄρνεις δὲ νῆσσαι 17 σὺν om. C, cf. p. 129 c 18 πᾶσιν A 
(om. C): corr. Cas ἄμα δ᾽ Wilam 27 puto στεφανώματι 
98 λακνικνῆς À: corr. Schw 

ren 0 

re Q 
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ἥτις ἐγεγόνει τροφὸς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ βασιλέως, ἔπινε 
πλεῖστον (ἦν γὰρ πολυπότης ὡς καὶ ὁ πάππος αὐτοῦ 
Πρωτέας ὁ συγγενόμενος "Aiskávógo) καὶ ὅτι πᾶσι 
προὔπιεν, ἑξῆς γράφει καὶ ταῦτα' 8, “ἤδη δὲ ἡμῶν 

5 ἡδέως ἀπηλλοτριωμένων τοῦ σωφρονεῖν ἐπεισβάλλου- 
σιν αὐλητρίδες καὶ μουσουργοὶ καὶ σαμβυκίστριαί τινες 
Ῥόδιαι, ἐμοὶ μὲν γυμναὶ δοκῶ, πλὴν ἔλεγόν τινες 
αὐτὰς ἔχειν χιτῶνας, ἀπαρξάμεναί τε ἀπῆλθον. καὶ 
ἐπεισῆλϑον ἄλλαι φέρουσαι ληκύϑους μύρου ἑκάστη 

10 δύο συνδεδεμένας ἱμάντι χρυσῷ, τὴν μὲν ἀργυρᾶν, 
τὴν δὲ χρυσῆν, κοτυλιαίας, καὶ ἑκάστῳ προσέδωκαν. 
ἔπειτ᾽ εἰσφέρεται πλοῦτος ἀντὶ δείπνου, πίναξ ἀργυ- 
φοῦς ἐπὶ πάχος οὐκ ὀλίγον περίχρυσος, ὅσος [ὥστε] 
δέξασϑαι μέγεϑος χοίρου τινὸς ὀπτοῦ xal σφόδρα με- 

15 γάλου, ὃς ὕπτιος ἐπέχειτο τὴν γαστέρα δεικνὺς ἄνω 
πλήρη οὖσαν πολλῶν ἀγαθῶν" ἦσαν γὰρ iv αὐτῷ 
συνωπτημέναι κίχλαι καὶ νῆτται καὶ συκαλλίδων πλῆ- 
Sog ἄπειρον καὶ ὠῶν ἐπικεχυμέναι λέκιϑοι καὶ ὄστρεα 
xal κτένες καὶ ἐχάστῳ πεπυρωμένα αὐτοῖς πέναξιν 

30 ἐδόϑη. μετὰ δὲ ταῦτα πιόντες ἐλάβομεν ἕκαστος ἔριφον 
ξέοντα ἐφ᾽ ἑτέρῳ πάλιν πίνακι τοιούτῳ σὺν μύστροις 
χρυσοῖς. ὁρῶν οὖν τὴν δυσχωρίαν ὁ Κάρανος κελεύει 
σπυρίδας ἡμῖν καὶ ἀρτοφόρα διὰ ἱμάντων ἐλεφαντί- 
νῶν πεπλεγμένα δοϑῆναι, ἐφ᾽ οἷς ἡσϑέντες ἀνεκροτα- 

95 λίσαμεν τὸν νυμφίον ὡς καὶ τῶν δοϑέντων ἡμῖν &va- 
σεσωσμένων. ἔπειτα στέφανοι πάλιν καὶ διλήκυϑον 
μύρου χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν ἰσόσταϑμον τοῖς προ- 

1 ἔπινε Κ: ἐπὶ Α 3 ὡς καὶ Schw: καὶ ὡς A — 4 mQov- 
πιεῖν A: corr. Cas Τ δοκῶ (δοκεῖν Meim) γυμναὶ C. 11 xo- 
τυλέαις A: com. Ὁ, 18 ὥστε om. O — 1T xal μῆτραι AC: 
cor. Dobr 19 ἃ καὶ ἑκάστῳ Dobr fort. πεπυργωμένα 

σ' 

e 

d 
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τέροις. ἡσυχίας δὲ γενομένης ἐπεισβάλλουσιν ἡμῖν of 
κἂν τοῖς Χύτροις τοῖς ᾿4ϑήνησι λειτουργήσαντερ. uso" 
oUg εἰσῆλϑον ἐἰϑύφαλλοι καὶ σκληροπαῖκται καί τινες 
καὶ ϑαυματουργοὶ γυναῖκες εἰς ξίφη κυβιστῶσαι καὶ 
πῦρ ἐκ τοῦ στόματος ἐκριπίξζουσαι γυμναί. 4. ἐπεὶ δὲ 
καὶ τούτων ἀπηλλάγημεν, ἐκλαμβάνει πάλιν ἡμᾶς Oto- 
MÓc τις καὶ ξωρότερος πότος, οἴνων ὄντων ἡμῖν Θασίων 
καὶ Μενδαίων καὶ Μεσβίων, χρυσίδων πάνυ μεγάλων 
ἑκάστῳ προσενεχϑεισῶν. καὶ μετὰ τὸν πότον ὑελοῦς 
πίναξ δίπηχύς που τὴν διάμετρον ἐν ϑήκῃ κατακεί- 
μενος ἀργυρᾷ πλήρης ἰχϑύων ὀπτῶν πάντα γένη συν- 
ηϑροισμένων, ἄπασί τὲ προδσεδόϑη καὶ ἀργυροῦν ἀρτο- 
φόρον ἄρτων Καππαδοκίων, ὧν τὰ μὲν ἐφάγομεν, τὰ 
0b τοῖς ϑεράπουσιν ἐπεδώκαμεν. καὶ νιψάμενοι τὰς 
χεῖρας ἐστεφανούμεϑα καὶ πάλιν στλεγγίδας ἐλάβομεν 
χρυσᾶς, διπλασίους τῶν πρότερον, καὶ ἄλλο διλήκυϑον 
μύρου. ἡσυχίας δὲ γενομένης ἐξαλλόμενος τῆς κλίνης 

ὁ Πρωτέας αἰτεῖ σκύφον χοαῖον xol πληρώσας οἴνου 
f Θασίου ὀλίγον τι ἐπιρράνας ὕδατος ἐξέπιεν ἐπειπών᾽ 

ὁ πλεῖστα πίνων πλεῖστα κεὐφρανϑήσεται. 
καὶ o Κάρανος ἔφη᾽ "ἐπεὶ πρῶτος ἔπιες, ἔχε πρῶτος 
καὶ τὸν σκύφον δῶρον᾽ τοῦτο δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι 

&v πίωσιν ἔσται γέρας. ἐφ᾽ οἷς λεχϑεῖσιν "οἵ δ᾽ ἐννέα 
πάντες ἀνέσταν᾽ (H 161) ἁρπαξοντες κἄλλος ἄλλον φϑά- 

νοντες. εἷς δὲ τῶν συνδειπνούντων ἡμῖν ἄϑλιος οὐ 
δυνάμενος πιεῖν ἀνακαϑέσας ἔκλαιεν ἄσκυφος γενό- 

μενος, καὶ ὃ Κάρανος αὐτῷ χαρίξεται κενὸν τὸ ἔκπωμα. 

9 κἂν K: κἀν α 8.σκληροπέκται Α: corr. Mus. 14 ἐπι- 
δεδώκαμεν À: corr. ΠΣ 18 γυαῖον A: corr. C 19 τι Wilam: 
τὸ À om. CE 22 fort. ταύτο δὃῪὋ 2422. 28 ὅσοι ἐὰν À: corr. C 
94 oratio mutila — 927 καινὸν À: corr. C 

ὃ 

10 

20 
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ἐπὶ τούτοις χορὸς εἰσῆλϑεν ἀνθρώπων ἑκατὸν éuusAdg130 
ἀδόντων γαμικὸν ὕμνον, μεϑ᾽ oUg ὀγχηστρίδες διε- 
σχευασμέναι τρόπον Νηρηίδων, o$ δὲ Νυμφῶν. ὅ. τοῦ 
πότου δὴ προιόντος καὶ τῆς ὥρας ὑποσκιαξούσης ἀνα- 

5 πεταννύουσι τὸν οἶκον, ἐν ᾧ κύκλῳ ὀϑόναις διείληπτο 
πάντα λευκαῖς" καὶ ἀναπετασϑεισῶν Ναΐδες ἐφάνησαν 
λάϑρα κατὰ μηχανὰς σχασϑέντων τῶν φραγμάτων καὶ 
Ἔρωτες καὶ ᾿Δρτέμιδες καὶ Πᾶνες καὶ Eguot καὶ τοιαῦτα 
πολλὰ εἴδωλα ἀργυροῖς δαδουχοῦντα λαμπτῆρσι. ϑαυ- 

) μαξόντων δ᾽ ἡμῶν τὴν τεχνιτείαν ᾿Ερυμάνϑιοι τῷ ὄντι 
σύαγροι κατὰ πινάκων τετραγώνων χρυσομίτρων σιβύ- b 
ναις ἀργυραῖς διαπεπερονημένοι περιεφέροντο ἑκάστῳ. 
καὶ τὸ ϑαυμάσιον, ὅτι παρειμένοι καὶ καρηβαροῦντες 
ὑπὸ τῆς μέϑης ὁπότε τι τῶν ἀγομένων ϑεασαίμεϑα 

5 πάντες ἐξενήφομεν, ὀρϑοὶ τὸ δὴ λεγόμενον ἀνιστάμενοι 
($119). ἔναττον οὖν οἷ παῖδες εἰς τὰς εὐτυχεῖς σπυ- 

ορίδας, ἕως ἐσάλπισε τὸ εἰωϑὸς τοῦ τελευταίου δείπνου 
σημεῖον" οὕτω γὰρ τὸ Μακεδονικὸν οἶσϑα ἔϑος ἐν 
ταῖς πολυανϑρώποις εὐωχίαις γινόμενον. καὶ ὁ Κάρα- c 

) vog ἄρξας πότου μικροῖς ἐχπώμασι περισοβεῖν ἐχέλευε 
τοῖς παισίν. ἐπίνομεν οὖν εὐμαρῶς ὥσπερ ἀντίδοτον 

ἐκ τῆς προτέρας ἀκρατοποσίας λαμβάνοντες. ἐν τούτῳ 
δὲ ὁ γελωτοποιὸς εἰσῆλϑε Μανδρογένης, ἐκείνου Στρά- 
τῶνος τοῦ ᾿Δττιχκοῦ, ὥς φασιν, ἀπόγονος καὶ πολλοὺς 

5 κατέρρηξεν ἡμῶν γέλωτας" καὶ μετὰ ταῦτα ὠρχεῖτο 
μετὰ τῆς γυναικὸς ἔτη οὔσης ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα. 
καὶ τελευταῖαι ἐπεισῆλθον ἐπιδόρπιαι τράπεξαι, τραγή- 
ματά τ᾽ ἐν πλεκτοῖς ἐλεφαντίνοις ἐπεδόϑη πᾶσι καὶ 

1 fort. ἀνδρῶν 4 δὴ A: δὲ C 6 Ναΐδες K: δᾷδες AC 
10 ἐρυμάνϑειοι Δ: corr. C 22 fort. [éx] ἀκρατοπωσίέας αὖ 
solet 
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πλακοῦντες ἕχαστα γένη, Κρητικχῶν καὶ τῶν σῶν, 

ἃ ἑταῖρε Μυγχεῦ, Σαμιακῶν καὶ ᾿Αττικῶν αὐταῖς ταῖς 
ἰδίαις τῶν πεμμάτων ϑήκαις. μετὰ δὲ ταῦτα ἐξανα- 
στάντες ἀπηλλαττόμεϑα νήφοντες νὴ τοὺς ϑεοὺς διὰ 
τὸν φόβον τοῦ πλούτου.ὃν ἐλάβομεν. σὺ δὲ μόνον ἐν 5 
᾿άΑϑήναις μένων εὐδαιμονίξεις τὰς Θεοφράστου ϑέσεις 

ἀκούων, ϑύμα καὶ εὔξωμα καὶ τοὺς καλοὺς ἐσθίων 
στρεπτούς») Λήναια καὶ Χύτρους ϑεωρῶν. ἡμεῖς δ᾽ ἐκ 

τοῦ Καράνου δείπνου πλοῦτον ἀντὶ μερίδων εὐωχη- 
ϑέντες νῦν ξητοῦμεν οἵ μὲν οἰκίας. οἱ δὲ ἀγρούς, oV 10 

δὲ ἀνδράποδ᾽ ὠνήσασϑαι. 
e 0. eig ταῦτα, ὦ ἑταῖρε Τιμόκρατες, ἀποβλέπων τίνι 

συγκρῖναι ἔχεις τῶν “Ελληνικῶν δείπνων τὸ προκείμε- 

vov τοῦτο συμπόσιον; ὁπότε xal ᾿ἀντιφάνης ὃ κωμῳ- 
διοποιὸς ἐν Οἰνομάῳ ἢ Πέλοπι διαπαίξων ἔφη (II 81 Κ) 15 

τί δ᾽ ἂν Ἕλληνες μικροτράπεζοι, 
φυλλοτρῶγες δράσειαν; ὅπου 
τέτταρα λήψῃ κρέα uxo! ὀβολοῦ. 
παρὰ δ᾽ ἡμετέροις προγόνοισιν ὅλους 

f 5 βοῦς ὥπτων, vg, ἐλάφους, ἄρνας" 20 

τὸ τελευταῖον δ᾽ ὁ μάγειρος ὅλον 

τέρας ὀπτήσας μεγάλῳ βασιλεῖ 
ϑερμὴν παρέϑηκε κάμηλον. 

δ᾽ ριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿ἀχαρνεῦσι καὶ αὐτὸς τῶν βαρ- 
βάρων ἐμφανίξων τὴν μεγαλειότητα φησιν (85) 25 

ΠΡ. εἶτ᾽ ἐξένιξε παρετίϑει 9' ἡμῖν ὅλους 
131 ἐκ χριβάνου βοῦς. IK. xol τίς εἶδε πώποτε 

βοῦς κριβανίτας; τῶν ἀλαξονευμάτων. 

1 πλακούντων Schw, sed cf. p. 129 e 6 μόνον om. C, 
del. Mein, fort. σὺ μὲν oov 20 ὥὦπτων, vg lacobs: ὀπτῶσιν Α 
24 ὃ om. C fort. recte 
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ΠΡ. καὶ ναὶ μὰ 4i" ὄρνιν τριπλάσιον Κλεωνύμου 

παρέθηκεν ἡμῖν" ὄνομα δ᾽ ἣν αὐτῷ φέναξ, 
᾿ἀναξανδρίδης δ᾽ ἐν Πρωτεσιλάῳ διασύρων τὸ τῶν 
Ἰφικράτους γάμων συμπόσιον, ὅτε ἤγετο τὴν Κότυος 
τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως ϑυγατέρα, φησί (I 151 ΚΕ)" 

7. κἂν ταῦτα ποιῆϑ᾽, ὥσπερ φράξω, 
λαμπροῖς δείπνοις δεξόμεϑ᾽ ὑμᾶς, 
οὐδὲν ὁμοίοις τοῖς Ἰφικράτους 

τοῖς ἐν Θράκῃ" καίτοι φασὶν 
5 βουβαυκαλόσαυλα γενέσϑαι" 

κατὰ τὴν ἀγορὰν μὲν ὑπεστρῶσϑαι 
στρώμαϑ᾽ ἁλουργῆ μέχρι τῆς ἄρκτου" 
δειπνεῖν δ᾽ ἄνδρας βουτυροφάγους, 
αὐχμηροκόμας μυριοπληϑεῖς" 

10 τοὺς δὲ λέβητας χαλκοῦς εἶναι 
μείξους λάκκων δωδεκακλίνων" 

αὐτὸν δὲ Κότυν περιεξῶσϑαι 
ξωμόν τε φέρειν ἐν χοὶ χρυσῇ 
καὶ γευόμενον τῶν κρατήρων 

15 πρότερον μεϑύειν τῶν πινόντων. 
αὐλεῖν δ᾽ αὐτοῖς ᾿Αντιγενείδαν, 
"Aoyüv δ᾽ ἄδειν καὶ κιϑαρίξειν 
“Κηφισόδοτον τὸν ᾿Δχαρνῆϑεν" 
μέλπειν δ᾽ ὠδαῖς 

20 τοτὲ μὲν Σπάρτην τὴν εὐρύχορον, 

S ποιῆς ΑἹ οοτε, Κοοκ T δέξεθ᾽ As com Wakefeli 8 
P AC: corr.lacobs 9 καὶ τοῖς φασὶν A: cor.Mus, 10 

v αὐτὰ A: duce Meinekio corr Haupt — 19 στρώματα 
[eus (μὲν om. C) élovoyà AC: corr Wakef ^ fori. μέχρι τῆς 

ins quam ἄρκτου corruptum ὀ 13 βούτυρον φασιν AC: 
luce Casaubono eorr. Dobr — 21 ἀντιγενίδαν AC 86 εὐρύ: 

χῶρον AC 
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τοτὲ δ᾽ αὖ Θήβας τὰς ἑπταπύλους, 
τὰς ἁρμονίας μεταβάλλοντας, 
φερνάς τε λαβεῖν dvo μὲν ξανϑῶν 
ἵππων ἀγέλας αἰγῶν τ᾽ ἀγέλην 

25 χρυσοῦν τε σάκος 
e. φιάλην τὲ λεπαστὴν 

χιόνος τε πρόχουν κέρχνων Tt χύτραν 
βολβῶν τε σιρὸν δωδεκάπηχυν 
καὶ πουλυπόδων ἑκατόμβην. 

80 ταῦτα μὲν οὕτως φασὶ ποιῆσαι 
Κότυν ἐν Θράκῃ, γάμον Ἰφικράτει. 
τούτων δ᾽ ἔσται πολὺ σεμνότερον 
καὶ λαμπρότερον παρὰ δεσποσύνοις 
τοῖς ἡμετέροις. τί γὰρ ἐλλείπει 

35 δόμος ἡμέτερος, ποίων ἀγαϑῶν; 
οὐ σμύρνης ἐκ Συρίας ὀδμαὶ 
λιβάνου vs πνοαί, τερενοχρῶτες 
μαξῶν ὄψεις, ἄρτων, ἀμύλων, 

πουλυποδείων., χολίκων, δημοῦ, 

40 φυσκῶν, ξωμοῦ, τεύτλων, ϑρίων, 
λεκέϑου, σκορόδων, ἀφύης, σκόμβρων, 
ἐνθρυμματίδων, πτισάνης, ἀϑάρης, 
κυάμων, λαϑύρων, ὥχοων, δολίχων. 
μέλιτος. τυροῦ, χορίων, πυῶν, 

46 χαρύων, χόνδρου, 
κάραβοι ὀπτοί, τευϑίδες ὀπταί, 
κεστρεὺς ἑφϑός, σηπίαι ἐφϑαί, 

2 μεταβάλλειν Α: corr. Mein. 4 ἵππων ἀγέλην Α: corr. C 
6 φίλην A: corr. C 7 xéyyoov C. 8 δωδεκαπήχεων O fort. 
recte — 9 πολυπόδων ut solent AC — 14 ἐκλείπει AC: corr. 
Mein 16 ἐκ K: καὶ A om. C 17 πνοαί Schw (πνοιαῦῶ: 
ποῖαι AC 24 πυῶν Schw coll. p. 811 d: πυρῶν Α 

10 

1$ 

20 

25 
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μύραιν᾽ ἑφϑή, κωβιοὶ ἑφϑοί, 
ϑυννέίδες ὀπταί, φυκίδες ἑφϑαί, 

80 βάτραχοι, πέρκαι, 
συνόδοντες. ὄνοι, βατίδερ. ψῆτται, 
γαλεός, κόκκυξ, ϑρίσσαι, νάρκαι, 
δίνης τεμάχη, δχαδόνες, βότρυες, 
σῦκα, πλακοῦντες. μῆλα, κράνειαι, 

55 ῥόαι, ἕρπυλλος, μήκων, ἀχράδες, 
κνῆκος, ἐλᾶαι. στέμφυλ᾽, ἄμητες, 
πράσα, γήτειον, κρόμμυα, φυστή, 
βολβοί, καυλοί, σίλφιον, ὕξος, 
μάραϑ᾽, dt, qaxij, τέττιγες, ὀποέ, 

60 κάρδαμα, σήσαμα, κήρυκες, ἅλες, 
πίνναι., λεπάδες, μύες, ὄστρεια, 
κτένες, ὄρκυνες: καὶ πρὸς τούτοις 

ὀρνιϑαρίων ἄφατον πλῆϑος, 
νηττῶν, φαττῶν᾽ χῆνες, στρουϑοί, 

οὕ κέχλαι, κόρυδοι, κίτται, κύκνοι, 
πελεκάν, κίγκλοι, γέρανος — B. τουδὶ 
τοῦ χάσκοντος διατειναμένη 
διὰ τοῦ πρωχτοῦ καὶ τῶν πλευρῶν 
διακόψειεν τὸ μέτωπον. 

70 Δ. οἶνοι δέ σοι, λευκός, 
γλυκύς, αὐϑιγενής, ἧδύς, καπνίας. 

8. Δυγκεὺς δ᾽ ἐν Κενταύρῳ διαπαέξων τὰ ᾿Δττικὰ 
εἶπνά φησι (IV 488 M) 

μάγειρ᾽, ὁ ϑύων ἐστὶ δειπνίξων τ᾽ ἐμὲ 

 θυννίδες ἑἐφϑαί C 6 δείνη Α 10 γήτεια AC: corr. 
i κρόμυα AC 18 ὀπτοί ΑΟ: corr. Mein 14 ὄστρεαι Α: 
rr.Erfurdt 16 ἀφάτων AC: corr. Schw 19 B. add. Kock 
γυδὶ Mein: τουτὶ À τουτουὶ C 23 velut οἶνοι δ᾽ εἰσὶν πολ- 
M, Aevxóg 2471 ἐστὶ Herw: ἐστὶν δ΄Α 
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"Póótog, ἐγὼ δ᾽ ὁ κεκλημένος Περίνϑιος. 
οὐδέτερος ἡμῶν ἥδεται τοῖς ᾿Α4ττικοῖς 
δείπνοις. ἀηδία γάρ ἐστιν ᾿Δττικὴ 
ὥσπερ ξενική" παρέϑηκε πίνακα γὰρ μέγαν 
ἔχοντα μικροὺς πέντε πινακίσκους ἄνω" 5 
τούτων ὃ uiv ἔχει σκόροδον, ὃ δ᾽ ἐχίνους δύο, 
ὃ δὲ ϑρυμματίδα γλυκεῖαν, ὃ δὲ κόγχας δέκα, 
ὃ δ᾽ ἀντακαίου μικρόν. ἐν ὅσῳ δ᾽ ἐσϑίω, 

10 ἕτερος ἐκεῖν᾽, ἐν ὅσῳ δ᾽ ἐκεῖνος, τοῦτ᾽ ἐγὼ 
ἠφάνισα. βούλομαι δέ γ᾽, ὦ βέλτιστε σύ, K 
κἀκεῖνο καὶ τοῦτ᾽, ἀλλ᾽ ἀδύνατα βούλομαι: 

b οὔτε στόματα y&Q οὔτε χεῖρας πέντ᾽ ἔχω. 
ὄψιν μὲν οὖν ἔχει τὰ τοιαῦτα ποικίλην, 

15 ἀλλ᾽ οὐϑέν ἐστι τοῦτο πρὸς τὴν γαστέρα" 
κατέπασα γὰρ τὸ χεῖλος, οὐκ ἐνέπλησα δέ. 1t 
ví οὖν ἔχεις; B. ὕστρεια πολλά. Α. πέίνακά μοι 
τούτων παραϑήσεις αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μέγαν. 
ἔχεις ἐχίνους; B. ἕτερος ἔσται σοι πίναξ᾽ 

20 αὐτὸς γὰρ αὐτὸν ἐπριάμην ὀκτὼ ὀβολῶν. 
4. ὀψάριον αὐτὸ τοῦτο παραϑήσεις μόνον, « 
ἵνα ταὐτὰ πάντες, μὴ τὸ μὲν ἐγώ, τὸ δ᾽ ἕτερος... 

c Ζρομέας δ᾽ ὃ παράσιτος ἐρωτήσαντός τινος αὐτόν, ὥς 
φησιν ὃ Δελφὸς Ἡγήσανδρος (FHG IV 416), πότερον 
ἐν ἄστει γίνεται βελτίω δεῖπνα ἢ ἐν Χαλκίδι, τὸ προ- 
οέμιον εἶπε τῶν ἐν Χαλκίδι δείπνων χαριέστερον εἶναι 9 

τῆς ἐν ἄστει παρασκευῆς, τὸ πλῆϑος τῶν ὀστρέων [καὶ 
τὴν ποικιλίαν] προοίμιον εἰπὼν δείπνου. 9. Δέφιλος 

οι 182 

4 post ξενική hiat oratio ὅ ἄνω Dobr: ἐν ov. AC. 10 
δέ γ᾽, ὦ Schw: δ᾽ ἐγὼ AC. 10. 11 σὺ κἀκεῖνο Schw: συγκα- 
μεῖν AC 12 χεῖρας Emperius: χείλη Α, cf. p. 187 b v. 119 
16 κατέπλησα γὰρ ÀC: corr. Mein 19 γὰρ Mus: δ᾽ A 26. 27 
inclusa del. Wilam 
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δ᾽ ἐν ᾿ἀπολειπούσῃ μάγειρόν τινα παράγων ποιεῖ τάδε 
λέγοντα (II δ4ὅ K)' 

πόσοι τὸ πλῆϑός εἰσιν οἵ κεκλημένοι 
εἰς τοὺς γάμους, βέλτιστε, καὶ πότερ᾽ "Aeruxol ἃ 

δ ἅπαντες ἢ κἀκ τοὐμπορίου τινές, B. τί δαὶ 
τοῦτ᾽ ἐστὶ πρὸς σὲ τὸν μάγειρον; Α. τῆς τέχνης 
ἡγεμονία τίς ἐστιν αὕτη σοι, πάτερ, 
τὸ τῶν ἐδομένων τὰ στόματα προειδέναι. 
οἷον Ῥοδίους κέκληκας᾽ εἰσιοῦσι δὸς 

10 εὐθὺς ἀπὸ ϑερμοῦ τὴν μεγάλην αὐτοῖς σπάσαι, 
ἀποξέσας σίλουρον ἢ λεβίαν, ἐφ᾽ ᾧ 
χαριεῖ πολὺ μᾶλλον ἢ μυρίνην προσεγχέας. 
B. ἀστεῖον ὁ σιλουρισμός. 4. ἂν Βυξαντίους, ὁ 
ἀψινθίῳ σφιν δεῦσον ὅσα γ᾽ ἂν παρατιϑῇς, 

15 κάϑαλα ποιήσας πάντα κἀσκοροδισμένα. 
διὰ γὰρ τὸ πλῆϑος τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἰχϑύων 

15 πάντες βλιχανώδεις εἰσὶ καὶ μεστοὶ λάπης. 

Μένανδρος δ᾽ ἐν Τροφωνίῳ (IV 305 Μὴ" 

ξένου τὸ δεῖπνόν ἐστιν ὑποδοχή. Β. τίνος; 
30 ποδαποῦ; διαφέρει τῷ μαγείρῳ τοῦτο γάρ. 

οἷον τὰ νησιωτικὰ ταυτὶ ξενύδρια, 
ἐν προσφάτοις ἰχϑυδίοις τεϑραμμένα 

5 καὶ παντοδαποῖς, τοῖς ἁλμίοις μὲν οὐ πάνυ f 

ἁλίσκετ᾽, ἀλλ᾽ οὕτως παρέργως ἅπτεται" 
85 τὰς δ᾽ ὀνθυλεύσεις καὶ τὰ κεκαρυκευμένα 

μᾶλλον προσεδέξατ᾽. ᾿Δἀρκαδικὸς τοὐναντίον 

e 

1 s 

1 Amohmosoy ς 5 τοῦ ἐμπορείου A — 7 αὐτῆς ὦ πάτερ 
A: cor. Κ'. 14 σφιν K: σφοιη A om. C δεῦσον C: δεῖξον. 
A ἄττ᾽ d» Cob 10 ποιῆσαι A ποίησον C: corr. Mein 19 
ὑποδοχῆς A: corr. Dobr 21 τὰ μὲν νησ. A: corr. Grot — 96 
προσεδέξατ᾽ gerat. A: corr. Bentl 
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ἀϑάλασσος cv τοῖς λοπαδίοις ἁλίσκεται" 

10 Ἰωνικὸς πλούταξ ὑποστάσεις ποιῶν 

κάνδαυλον, ὑποβινητιῶντα βρώματα. 
10. ἐχρῶντο γὰρ oí παλαιοὶ καὶ τοῖς εἰς ἀναστὅμωσιν 

Ιιϑδβρώμασιν ὥσπερ ταῖς ἁλμάσιν ἐλάαις, ἃς κολυμβάδας κυ 
καλοῦσιν. ᾿Δἀριστοφάνης γοῦν ἐν Γήρᾳ φησίν ü 
426 K) 

ὦ πρεσβῦτα, πότερα φιλεῖς τὰς δρυπεπεῖς ἑταίρας 

ἢ (σὺν τὰς ὑποπαρϑένους ἁλμάδας ὡς ἐλάας 
στιφράς; 

Φιλήμων δ᾽ ἐν Μετιόντι ἢ Ζωμίῳ (II 488 K) 
ἰχϑὺς τί σοι 

ἐφαίνεϑ᾽ οὗφϑός; B. μικρὸς ἦν, ἀκήκοας; 
ἄλμη τε λευκὴ καὶ magst ὑπερβολῇ. 

b κοὐχὶ λοπάδος προσῶξεν οὐδ᾽ ἡδυσμάτων. 
5 ἐβόων {δ᾽ ἅπαντες, ὡς ἀγαϑὴν ἄλμην ποιεῖς. 

ἤσϑιον δὲ καὶ τέττιγας καὶ κερκώπας ἀναστομώσεως 
χάριν. ᾿ἡριστοφάνης ᾿Δναγύρῳ ( 404 K) 

πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν 
καὶ κερκώπην ϑηρευσαμένη 
καλάμῳ λεπτῷ. 

ἐστὶν δ᾽ ἡ κερκώπη ξῷον ὅμοιον τέττιγι καὶ τιτιγονίῳ, 
ὡς Σπεύσιππος παρίστησιν ἐν Ó' Ὁμοίων. μνημο- 
νεύει αὐτῶν ᾿Επίλυκος ἐν Κωραλίσκῳ (I 804 K). 2λε- 

ξις ἐν Θράσωνί φησι (1 826 K) 

c cov δ᾽ ἐγὼ λαλιστέραν 
1 ὧν Mein: i» A λεπαδίοις Madv 2 πλούταξ᾽ vm. 

ποιῶ Coraes 8 καναυλον ὑποβεινητιῶντα À: corr. p. 617 à 
8 δρυπετεῖς C 9 σὺ add. Bgk 19 τισσοι Α: corr. ς 13 
ἐφϑός A: corr. Dobr μιαρὸς Bentl 16 δ᾽ add. Mein 17 
εἴσϑιον À: corr. C 19 ἐρᾶν Α ἐρᾶς C: corr. Pors coll. Eur. 
Hipp. 219 22 ἐφ γονίῳ AC: cf. Phot. p. 211 N 26 λαλη- 
τέραν À: Corr. 
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οὐπώποτ᾽ εἶδον οὔτε κερκώπην, γύναι, 
οὐ κίτταν, οὐκ ἀηδόν᾽, {οὐ χελιδόνα.) 
οὐ rQvyóv', οὐ τέττιγα. 

Νικόστρατος δ᾽ ἐν "Aog (II 219 Κ)' 

δ πίναξ ὁ πρῶτος τῶν μεγάλων ἡγήσεται 
ἔχων ἐχῖνον, ὠμοτάριχον, κάππαριν, 
ϑρυμματίδα, τέμαχος, βολβὸν ἐν ὑποτρέμματι. 

11. ὅτι δ᾽ ἤσϑιον διὰ [τὴν] ἀναστόμωσιν καὶ τὰς δι᾽ 
ὄξους καὶ νάπυος γογγυλίδας σαφῶς παρίστησι Νίκαν - 

10 ὄρος ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν λέγων οὕτως (fr. τὸ Schn): ἃ 
γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδ᾽ ἐκ ῥαφάνοιο γενέϑλη 
μακρή τὲ στιφρή τε φαείνεται ἐν πρασιῇσι. 
καὶ τὰς μέν 9' αὕηνον ἀποπλύνας βορέῃσι, 
προσφιλέας χειμῶνι καὶ οἰκουροῖσιν ἀεργοῖς" 

ϑερμοῖς δ᾽ ἰχμανϑεῖσαι ἀναξώουσ᾽ ὑδάτεσσι. 
τμῆγε δὲ γογγυλίδος δίξας καὶ ἀκαρφέα φλοιὸν 
ἦκα καϑηράμενος λεπτουργέας, ἠελίῳ δὲ 
αὐήνας ἐπὶ τυτϑὸν ὅτ᾽ ἐν ξεστῷ ἀποβάπτων 

ὕδατι δριμείῃ πολέας ἐμβάπτισον ἅλμῃ, 
80 10 ἄλλοτε δ᾽ αὖ λευκὸν γλεῦχος συστάμνισον ὄξει ὁ 

ἶσον ἴσῳ, τὰς δ᾽ ἐντὸς ἐπιστύψας ἁλὶ xoig. 
πολλάκι δ᾽ ἀσταφίδας προχέαις τριπτῆρι λεήνας 
σπέρματά τ᾽ ἐνδάκνοντα σινήπυος. εἰν ἑνὶ δὲ τρὺξ 
ὄξεος ἰκμάξουσα καὶ ὠμοτέρην ἐπὶ κόρσην 

436 15 ὥριον ἁλμαίην αμυσαι κεχρηόσι δαίτης. 

e 15 

2 suppl Mein et θοῦ δ. δ fort. τῶν Πρ — χίνων 
B εἴσϑιον A: corr. Ὁ τὴν om.C — 11 ἐδὲ ᾧ. IG Schn Du 
vor À: c.IX p.309c 18 ἀποβλύνας À: corr. Bernardus 
κατακαρφέα OSchn 117 ἠέλιος A: corr. Mus 18 ὁτὲ Pee 
Wilam 19. δριμύη A: corr Bern. αλμῆνι Α: corr. Mos — 20 
fors γλυκεῖ A: Corr. Mus 92 ἀσταφίδος A: corr. Bern 

ἕας οἱ λεήναις A: corr. OSchn 94, 26 ὠμοτέρη ἔτι κόρση 
μάν DBcha 
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f Δίφιλος δ᾽ ἢ Σώσιππος ἐν AnxoAcsutovog (II 546 K)* 
ἔστιν ἔνδον ὄξος ὀξύ σοι. 

ὑπολαμβάνω, παιδάριον, ὀπὸν εἰλήφαμεν. 
ἄριστα τούτοις πάντα πιέσω καὶ πυκνά, 
ἡ φυλλὰς ἡ δριμεῖα περιοισϑήσεται" 5 

5 τῶν πρεσβυτέρων γὰρ ταῦτα τῶν ἡδυσμάτων 
ἀναστομοῖ τάχιστα τἀσϑητήρια, 
τό τε νωκαρῶδες καὶ κατημβλυωμένον 
ἐσκέδασε κἀποίησεν ἡδέως φαγεῖν. 

13412. 4λεξις δ᾽ ἐν Ταραντίνοις ἐν τοῖς συμποσίοις φησὶ 10 

τοὺς ᾿Δ4ττικοὺς καὶ ὀρχεῖσθαι ὑποπιόντας (II 879 K) 
τοῦτο γὰρ νῦν ἐστί σοι 

ἐν ταῖς ᾿ϑήναις ταῖς καλαῖς ἐπιχώριον" 
ἅπαντες ὀρχοῦντ᾽ εὐθύς, ἂν οἴνου μόνον 
ὀσμὴν ἴδωσι" συμφορὰν λέγεις ἄρ᾽ ἂν 15 

5 φαίης ἂν εἰς συμπόσιον εἰσελθὼν ἄφνω. 
καὶ τοῖς μὲν ἀγενείοις ἴσως ἔπεστί τις 

χάρις" ἀλλ᾽ ἐπὰν δὴ τὸν γόητα Θεόδοτον 
ἢ τὸν παραμασύντην ἴδω τὸν ἀνόσιον 

b βαυκιξόμενον τὰ λευκά τ᾽ ἀναβαάλλονϑ᾽ Gua, 90 
10 ἥδιστ᾽ ἂν ἀναπήξαιμ᾽ [ἂν αὐτὸν] ἐπὶ τοῦ ξύλου 

λαβών. 

μήποτε δὲ καὶ ᾿ἀντιφάνης ἐν Καρσὶ κατὰ τὸ ᾿Δττικὸν 
ἔϑος [τῆς ὀρχήσεως] κωμῳδεῖ τινα τῶν σοφῶν ὡς παρὰ 
δεῖπνον ὀρχούμενον λέγων οὕτως (II 55 K) 2$ 

9 ἔνδοξος À: corr. Pors 2 sqq parum inter se cohaerent 
ὅ ἡ φυλὰς ἡ Α: corr. Scal, sed duplex articulus nihili, fort. 
ἡ φυλλὰς εἰ δριμεῖα 14 εὐθέως À: corr. C 15 ἴσχωσι. C 
(ἴδωσι E ut A) συμφορὰν σέγ᾽ (voluit ov γ᾽) εἰσορᾶν φαίης 
ἂν Cas 18 χάρις C: σοι χάρις Α (exfr. v.1) 20 vov a iai 
1ο»8᾽ À: corr. Ilacobs 21 ἥδιστ᾽ ἂν Dobr: ἥδιστον A ἂν 
αὐτὸν del Dobr 24 τῆς ὀρχήσεως 3e. X 
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οὐχ ὁρᾷς ὀρχούμενον 
ταῖς χερσὶ τὸν βάκηλον; οὐδ᾽ αἰσχύνεται 
ὃ τὸν Ἡράκλειτον πᾶσιν ἐξηγούμενος, 
ὁ τὴν Θεοδέκτου μόνος ἀνευρηκὼς τέχνην, 

δὃ 50 τὰ κεφάλαια συγγράφων Εὐριπίδῃ. c 
τούτοις οὐδ᾽ ἀναρμόστως ἄν τις ἐπενέγκαι τὰ ᾿Ερέφῳ 
τῷ κωμικῷ ἐν Αἰόλῳ εἰρημένα τάδε (II 428 K) 

λόγος γάρ ἐστ᾽ ἀρχαῖος οὐ κακῶς ἔχων" 
οἶνον λέγουσι τοὺς γέροντας, ὦ πάτερ, 

10 πείϑειν χορεύειν οὐ ϑέλοντας. 
"Alstug δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿ἸΙσοστάσιόν φησιν 
(II 828 E) 

ἀπὸ συμβολῶν ἔπινον ὀρχεῖσϑαι μόνον 
βλέποντες, ἄλλο δ᾽ οὐδέν, ὄψων ὀνόματα 

15 καὶ σιτίων ἔχοντες, Ovov, Κάραβος d 
καὶ Κωβιός, Σεμίδαλις. 

18. “᾿Δττικὸν δὲ δεῖπνον οὐκ ἀχαρίτως διαγράφει 
Μάτρων ὃ παρῳδός, ὅπερ διὰ τὸ σπάνιον οὐκ ἂν 
ὀκνήσαιμι ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι, ὃ Πλούταρχος ἔφη, 

20 ᾿ἀπομνημονεῦσαι" 
δεῖπνα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροφα καὶ μάλα 

πολλά (α 1). 

ἃ Ξενοκλῆς ῥήτωρ ἐν ᾿4ϑήναις δείπνισεν ἡμᾶς" 
ἦλϑον γὰρ κἀκεῖσε, πολὺς δέ μοι ἔσπετο λιμός (ξ 164). e 

95 οὗ δὴ καλλίστους ἄρτους ἴδον ἠδὲ μεγίστους, 
5 λευκοτέρους χιόνος, ἔσϑειν δ᾽ ἀμύλοισιν ὁμοίους 

(K 486. 7) ... 

τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο πεσσομενάων (T9298) 
10 κούκ ἐθέλοντας Mein recte opinor 16 καὶ σεμέδαλις 

Α : corr. Di 17 ἀχαρίστως AC: corr. Mein 26 ἐσθϑέεξιν 
AC: corr. Mus hiatum not. K, cf. eti&xa Ὁ. ας δ xev 
i. e. fort, μαζῶν pro Borea fuit homiwms noroen 

ATHENAEUS I. g&S 
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αὐτὸς δὲ Ξενοκλῆς ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν (Γ' 196), 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ’ οὐδὸν ἰών. σχεδόϑεν δέ οἱ ἦν παρά- 
δσιτος (v 198. 80) 

Χαιρεφόων, πεινῶντι λάρῳ ὄρνιϑι ἐοικώς (ε 51), 
f 1τονήστης, ἀλλοτρίων εὖ εἰδὼς δειπνοσυνάων (ε 250) 5 

τῷ δὲ μάγειροι μὲν φόρεον πλῆσάν τε τραπέξας, 
οἷς ἐπιτετράφαται μέγας οὐρανὸς ὀὑπτανιάων (E 150) 

ἠμὲν ἐπισπεῦσαι δείπνου χρόνον ἠδ᾽ ἀναμεῖναι. 
ἔνϑ᾽ ἄλλοι πάντες λαχάνοις ἐπὶ χεῖρας ἴαλλον (ι 288). 

16 ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην, ἀλλ᾽ ἤσϑιον εἴδατα πάντα, 10 
136 βολβοὺς ἀσπάραγόν vs καὶ ὄστρεα μυελόεντα (x 298). 

ὠμοτάριχον ἐῶν χαίρειν, Φοινέκιον ὄψον. 
αὐτὰρ ἐχίνους ῥῖψα καρηκομόωντας ἀκάνϑαις" 
οὗ δὲ κυλινδόμενοι καναχὴν ἔχον ἐν ποσὶ παίδων 

(II 194) 15 

20 ἐν καϑαρῷ, 091 κύματ᾽ ἐπ᾿ ἠιόνος κλύξεσκε (CP 61) 
πολλὰς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς προϑελύμνους εἷλκον ἀκάν- 

ας (K 15). 

ἡ δὲ Φαληρικὴ 149 ἀφύη, Τρίτωνος ἕταίρη, 
ἄντα παρειάων σχομένη ῥυπαρὰ κρήδεμνα (e 384) ... 20 

b τοὺς δ᾽ ὁ KvxAow ἐφίλει καὶ ἐν οὔρεσιν ἐξεπεφύκει ... 
25 πίνας ἦλϑε φέρων καὶ ἄμυλα ἠχήεντα (ὃ 12). 

ἃς κατὰ φυκότριχος πέτρης λευχὸν τρέφει ὕδωρ... 
ψῆττά τε χονδροφυὴς καὶ τρίγλη μιλτοπάρῃος (11925). 
τῇ δ᾽ ἐγὼ ἐν πρώτοις ἐπέχον κρατερώνυχα χεῖρα 95 

(o 410?) 

10 πειϑόμην AC εἴσϑιον À 12 χαίρειν μακρά, 
Ποντικὸν ὄψον K, cf. Archestratus supra III p. 117a v. 3, nisi 
forte salsamenta Gaditana intellegas 21 versus nec suo 
loco traditus nec sine vitio 22 ἄμυλα corruptum, sed κατὰ 
pro xal cerium videtur 28 φυγότριχος ÁC: corr. Scal 
23 posi ὕδωρ hiat oratio 
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γεύσασϑ᾽ ἱμείρων᾽ τὸ δέ γ᾽ ἀμβροσίη μοι ἔδοξεν (&555), 
οἵην δαίνυνται μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες (ε 7). 

μύραιναν δ᾽ ἐπέθηκε φέρων, προκάλυμμα τραπέξης 

| (o 338), 

ξώνην 9', ἣν qgogssóxsv ἀγαλλομένη περὶ δειρήν 
(4 187), 

εἰς λέχος ἡνίκ᾽ ἔβαινε Ζίρακοντιάδῃ μεγαϑύμῳ. 
σάνδαλα δ᾽ αὖ παρέϑηκεν ἀειγενῆ ἀϑανατάων, 
βούγλωσσόν (8). ὃς ἔναιεν ἐν ἄλμῃ μορμυρούσῃ. 

(Z 896), c 

κίχλας δ᾽ ἑξείης ἡβήτορας ὑψιπετήεις 
καὶ πέτρας κάτα βοσκομένας, ὑάδας 8ϑ᾽ ὑδατινούς. 
ἐν δ᾽ ἀναμὶξ σαργοί τε καὶ ἵππουροι yA&viég τε, 
μόρμυρος ἄντα δ᾽ ἦν, μεγάλη, σπάρος" oUg ὁ μά- 

γείρος 
σίξοντας παρέϑηκε φέρων, κνίσωσε δὲ δῶμα (o 338). 
τῶν ἔλεγεν δαίνυσϑαι" ἐμοὶ δέ ys ϑηλυτεράων 
εἶναι βρώματ᾽ ἔδοξεν" ἐπεὶ δ᾽ ορμαινον ἐπ᾽ ἄλλα. 
κεῖτο δέ τις βατάνη, ἧς οὐδεὶς ἥπτετο δειπνῶν, ἃ 

ἐν καϑαρῷ ὅϑι πὲρ λοπάδων διεφαίνετο χῶρος 
(Κ 199) ... 

ἑξῆς κόσσυφος ἦλθε μόνος γεύσασϑαι ἕτοιμος" 
9 » 3 ΝΜ 

οὐ μὴν οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἄϑικτος ἔην, πόϑεον δὲ καὶ ἄλλοι. 

2 oin» Nauck: εἶναι ἣν AC  Oaívvvra, Moser: δαίονται. 
δέονται ἃ ὃ τὸ κάλυμμα AC: cor. Καὶ ὅ δειρὴν C: 
jov A 8 quidni ϑεῶν αἰειγενετάων ὁ ἀειγενῆ non verum 
βουγλώσσων ὃς A βούγλωσσος C: corr. Mein 11 ὑψιπετεῖς 
Wilam 12 ϑυάδας 9' AC: corr. Schw, simul sunt Hya- 

s pluviae 14 fort. μόρμυρος ἦν, γαλέη μεγάλη (γαλέη pro 
γάλη Scalig) ovg C: jg À. 17 τῶν δ᾽ C 18 ἐπὶ δ᾽ 
γμαινον C, ἔπειϑ᾽ ὥρμαινον Mein 19 βατάνης Α βατὶς Ο: 
rr. Schw, sed fort. τῆς δεέίπνωι Α δείπνω superscr. ov C: 
rr. Mein 20 hiatum not. Mein 
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50 Iogig δ᾽ ἄγγελος ἦλϑε ποδήνεμος, ὠκέα τευϑές (B 186), 

πέρκη τ᾽ ἀνϑεσίχρως καὶ ὃ δημοτικὸς μελάνουρος, 
ὃς καὶ ϑνητὸς ἐὼν ἕπετ᾽ ἰχϑύσιν ἀϑανάτοισιν (II164). 

οἴη δ᾽ αὖ ϑύννου κεφαλὴ ϑαλαμηιάδαο (λ 548. 557) 
νόσφιν ἀφειστήκει, κεχολωμένη οὔνεκα τευχέίων ὃ 

δῦ αἰρομένων τὸ δὲ πῆμα ϑεοὶ ϑέσαν ἀνϑοώποισι 
(λ 555). 

f ῥίνη δ᾽, ἣν φιλέουσι περισσῶς τέκτονες ἄνδρες (Z 315), 
τρηχεῖ᾽ ἀλλ᾽ ἀγαϑὴ κουροτρόφος" οὐ γὰρ ἔγωγε 
ἧς σαρκὸς δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἐδέσϑαι 1 

(, 27. 28). 
ὀπταλέος δ᾽ εἰσῆλϑε πελώριος ἱππότα κεστρεὺς (B 36) 

60 οὐκ οἷος᾽ ἅμα τῷ γε δυώδεκα σαργοὶ ἕποντο (I' 143). 

κυανόχρως δ᾽ ἀμίας ἐπὶ τοῖς μέγας, ὅς τε ϑαλάσσης 
πάσης βένϑεα οἶδε, Ποσειδάωνος ὑποδμώς (ὃ 886. 6), 1: 

136 κχαρῖδές ϑ8᾽, αἵ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰσὶν ἀοιδοί, 
at δὴ γήραι κυφαὶ ἔσαν, χρησταὶ δὲ πάσασϑαι (B 16). 

65 χρύσοφρυς, ὃς κάλλιστος ἐν ἄλλοις ἵσταται ἰχϑύς 
(Χ 818), 

κάραβος, ἀστακὸς αὖτε λιλαίετο ϑωρήσσεσϑαι (v 27) 90 
ἐν μακάρων δείπνοις. τοῖς δαιτυμόνες χέρ᾽ ἐφέντες 

ἐν στόμασίν (v) ἔϑεσαν καὶ ἀπήγαγον ἄλλυδις ἄλ- 
λον (λ 385). 

τῶν δ᾽ ἄρ᾽ ἔλοψ κρείων δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν 
(B 645), 9: 

b 7000 πλήρης περ ἐὼν κρατερῶς παλάμῃ ἐπορέχϑην 

4 αὖ ϑυηκυνου À: corr. C 6 sivtx« Hom 8 ῥένην 
qui. Α δίνην τὴν gu. C: corr. Wilam 9 οὐ C: ἡ 
19 ὀπτανέος À: corr. C 16 ef. ad II p. 64c 17 αιδὴ 
yog pet Α ot δὴ γὰρ ἰδεῖν φυὴν C: corr. Paessens 22 τ 
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γεύσασϑ᾽ ἱμείρων᾽ τὸ δέ γ᾽ ἀμβροσίη μοι ἔδοξεν (&555), 
οἵην δαίνυνται μάκαρες ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες (s). 
μύραιναν δ᾽ ἐπέϑηκε φέρων, προκάλυμμα τραπέξης 

(o 333), 

ξώνην 9', Qv φορέεσκεν ἀγαλλομένη περὶ δειρήν 
(4 187), 

16 εἰς λέχος ἡνίκ᾽ ἔβαινε ΖΔρακοντιάδῃ μεγαϑύμῳ. 
σάνδαλα δ᾽ αὖ παρέϑηκεν ἀειγενῆ ἀϑανατάων, 
βούγλωσσόν (95, ὃς ἔναιεν ἐν ἅλμῃ μορμυρούσῃ. 

(Z 896), 
κίχλας δ᾽ ἑξείης ἡβήτορας ὑψιπετήεις 

καὶ πέτρας κάτα βοσκομένας, ὑάδας 8᾽ ὑδατινούς. 
80 ἐν δ᾽ ἀναμὶξ σαργοί τε καὶ ἵππουροι γλάνιές τε, 

μόρμυρος ἄντα δ᾽ ἦν, μεγάλη, σπάρος" οὗἣς ὃ μά- 
γειίρος 

σίξοντας παρέϑηκε φέρων, κνίσωδσε δὲ δῶμα (o 333). 
τῶν ἔλεγεν δαίνυσϑαι" ἐμοὶ δέ γε ϑηλυτεράων 
εἶναι βρώματ᾽ ἔδοξεν" ἐπεὶ δ᾽ ορμαινον ἐπ᾽ ἄλλα. 

85 κεῖτο δέ τις βατάνη, ἧς οὐδεὶς ἥπτετο δειπνῶν, 

ἐν καϑαρῷ ὅϑι περ λοπάδων διεφαίνετο χῶρος 
(K 199) .. 

ἑξῆς κόσσυφος ἦλθε μόνος γεύδσασϑαι ἕτοιμος" 
» 3 

οὐ μὴν οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἄϑικτος ἔην, πόϑεον δὲ καὶ ἄλλοι. 

2 οἵην Nauck: εἶναι ἣ ἣν AC δαίνυνται Moser: δαίονται. 
C δέονται À 8 τὸ καλυμμαὰ AC: cor. K ὅ δειρὴν C: 
δῆριν Α 8 quidni ϑεών αἰειγενετάων ὃ ἀειγενῆ non verum 
9 βουγλώσσων ὃς A βούγλωσσος C: corr. Mein 11 ὑψιπετεῖς 
τε Wilam 12 ϑυάδας 9" AC: corr. Schw, simul sunt Hya- 
des pluviae 14 fort.  dghoqoe ἦν, γαλέη μεγάλη (γαλέη pro 
peyan Scalig) 00g 17 τῶν 09^ C 18 ἐπὶ δ᾽ 
ὥρμαινον C, ἔπειϑ᾽ ὥρμαινον Mein 19 βατάνης À βατὶς C 
corr. Schw, sed fort. τῆς δείπνωι Α δείπνω superscr. ov C: 
corr. Mein 290 hiatum not. Mein 
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κωλὴν δ᾽ ὡς ἔιδον, ὡς ἔτρεμον (ξ΄ 294) ἐν δὲ σέναπυ 
90 κεῖτ᾽ ἀγχοῦ γλυκὺ πλείονα χρυσὸς ὧν ἀπερύκων. 

γευσάμενος δ᾽ ἔκλαιον, ὅτ᾽ αὔριον οὐκ ἔτε ταῦτα 

(μ 809) 
ὄψομαι, ἀλλά us τυρῷ δεῖ καὶ μάξῃ ὀτρηρῇ .... ὅ 

6 »νηδὺς δ᾽ οὐχ ὑπέμεινε, βιάξετο γὰρ ἀδέεσσι (Π109)" 
δάμνα μιν ξωμός τε μέλας ἀκροκώλιά € ἑφϑαά. 

95 παῖς δέ τις ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν τρισκαίδεκα νήσσας 
(B 557), 

λίμνης ἐξ ἱερῆς» μάλα πίονας" ἃς ὁ μάγειρος (E 710) 10 
ϑῆκε φέρων, ἵν᾽ ᾿4“ϑηναίων κατέκειντο φάλαγγες 

(Β 558) .... 

Χαιρεφόων δ᾽ ἐνόησεν ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω 
(4 343) 

ὄρνιϑας γνῶναι καὶ ἐναίσιμα σιτίξζξεσϑαι (B 159). — 15 
f 100 ἦσϑιε δ᾽ ὥστε λέων, παλάμῃ δ᾽ ἔχε τὸ σκέλος αὖ- 

τοῦ (i292. α 104), 

ὄφρα ol οἴκαδ᾽ ἰόντι πάλιν ποτιδόρπιον εἴη (, 234). 
χόνδρος δ᾽ ἡδυπρόσωπος, ὃν Ἥφαιστος κάμεν ἕψων 

(B 101), 20 

᾿Δττικῷ ἐν κεράμῳ πέττων τρισκαίδεκα μῆνας (E381). 

αὐτὰρ ἐπεὶ δόρποιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο (c 489), 
108 χεῖρας νιψαμένοισιν ἀπ’ ὠκεανοῖο ῥοάων (T 1) 

ὡραῖος παῖς ἦλθε φέρων μύρον ἴρινον ἡδύ, 
181 ἄλλος δ᾽ αὖ στεφάνους ἐπὶ δεξιὰ πᾶσιν ἔδωκεν, 95 

1 δ᾽ εἰσῖδον πῶς ἔτρεμεν ΑΟ: corr. Scaliger 9 γλυκὺ 
πνεῖον Mein, ego non expedio b τυρωδει À: corr. C, prae- 
stat δεῖ τυρῷ hiatum not. Scal 6 νηδὺς Paessens: Ψψηλῆς 
AC ῥλαδέεσσι AC: corr. K, pluralem numerum finxit ad ei- 
militudinem versus Homerici 8 et 21 τρεισκαέδεκα À: corr. C 
12 hiatum not. Mein 19—21 ha&ec non integra, fort. τρεσκαέ- 
Jex' dugrag 244 ἦρινον AC: corr. Cos 
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τείας οὕτως ἑστιᾷ τοὺς αὑτοῦ νεοπολίτας, γράφων 

(p. 812.) “ἄνευ ὄψου, ἔφη, ὡς ἔοικας, ποιεῖς τοὺς ἄν- 
δρας ἑστιωμένους. ἀληϑῆ, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις᾽ ἐπελα- 
ϑόμην ὅτι καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας vs δηλονότι καὶ 

δ ἐλαίας καὶ τυρὸν καὶ βολβοὺς καὶ λάχανά ys οἷα δὴ 
ἐν ἀγροῖς ἑψήματα [rs] ἑψήσονται. καὶ τραγήματά που 
παραϑήσομεν αὐτοῖς τῶν τε σύκων καὶ ἐρεβίνϑων καὶ 
κυάμων, καὶ μύρτα καὶ φηγοὺς σποδιοῦσι πρὸς τὸ πῦρ 
μετρίως ὑποπίνοντες. καὶ οὕτως διάγοντες τὸν βίον 

Lo ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας, ὡς εἰκός, γηραιοὶ τελευτῶντες 

a6 

20 

25 

ἄλλον τοιοῦτον βίον τοῖς ἐκγόνοις magaócGcovouw. 
15. ἑξῆς δὲ λεκτέον καὶ περὶ τῶν Δακωνικῶν συμ- 

ποσίων. Ἡρόδοτος μὲν οὖν ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἴστο- 
ριῶν περὶ τῆς Μαρδονίου παρασκευῆς λέγων καὶ μνη- 
μονεύσας “ακωνικῶν συμποσίων φησί (e. 82)" “Ξέρξης 
φεύγων ἐκ τῆς λλάδος Μαρδονίῳ τὴν παρασκευὴν 

κατέλιπε τὴν αὑτοῦ. Παυσανίαν οὖν ἰδόντα τὴν τοῦ 
Μαρδονίου παρασκευὴν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ παρα- 
πετάσμασι ποικίλοις κατεσκευασμένην κελεῦσαι τοὺς 
ἀρτοποιοὺς καὶ ὀψοποιοὺς κατὰ ταὐτὰ χαϑὼς Mag- 

δονίῳ δεῖπνον παρασκευάσαι. ποιησάντων δὲ τούτων 
τὰ κελευσϑέντα τὸν Παυσανίαν ἰδόντα κλίνας χρυσᾶς 

καὶ ἀργυρᾶς ἐστρωμένας καὶ τραπέξας ἀργυρᾶς καὶ 

παρασκευὴν μεγαλοπρεπῆ δείπνου ἐκπλαγέντα τὰ προ- 

κείμενα κελεῦσαι ἐπὶ γέλωτι τοῖς ἑαυτοῦ διακόνοις 

παρασκευάσαι Μακωνικὸν δεῖπνον. καὶ παρασκευα- 
σϑέντος γελάσας 0 Παυσανίας μετεπέμψατο τῶν 'EA- 

λήνων τοὺς στρατηγοὺς καὶ ἐλθόντων ἐπιδείξας ἕκα- 

6 τε om. C et Plat 18 κατασκευὴν Herod, σκηνὴν Schw 
20 ταῦτα À: corr. C 22. 23 χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ C 24 δ " 
πλαγέντα καὶ τὰ Α: fuit καὶ ἐκπλ. τὰ 
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εὐτράπεξοι δ᾽ εἰσὶν ὄντως οἱ Θετταλοί, καϑὰ καὶ 
Ἔριφές φησιν ἐν Πελταστῇ οὕτως (Il 480 K) 

τάδ᾽ οὐ Κόρινϑος οὐδὲ Δαίς, ὦ Σύρε, 
οὐδ᾽ εὐτραπέξων Θετταλῶν ξένων τροφαί, 
ὧν οὐκ ἄμοιρος ἤδε χεὶρ ἐγένετο. 

6 ὁ ὃὲ τοὺς εἰς Χιωνίδην ἀναφερομένους Πτωχοὺς 
ποιήσας τοὺς ᾿4ϑηναίους φησίν (15 K), ὅταν τοῖς Ζίιοσ- 
κούροις ἐν πρυτανείῳ ἄριστον προτιϑῶνται, ἐπὶ τῶν 
τραπεζῶν τιϑέναι τυρὸν καὶ φυστὴν δρυπεπεῖς v 
ἐλάας καὶ πράσα᾽", ὑπόμνησιν ποιουμένους τῆς ἀρχαίας 
ἀγωγῆς. Σόλων δέ τοῖς ἐν πρυτανείῳ σιτουμένοις 
μᾶξαν παρέχειν κελεύει, ἄρτον δὲ ταῖς ἑορταῖς προσ- 
παρατιϑέναι, μιμούμενος τὸν Ὅμηρον. καὶ γὰρ ἐκεῖ- 
νος τοὺς ἀριστεῖς συνάγων πρὸς τὸν ᾿Δγαμέμνονα 

Ε 'φύρετο δ᾽ ἄλφιτα᾽ φησίν. Χρύσιππός τ᾽ ἐν τε- 
τάρτῳ περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς φησιν “ἐν 
"vais δὲ ἱστοροῦσιν οὐ πάνυ ἀρχαίων δυεῖν γινο- 
μένων δείπνων ἐν Μυκχείῳ τε καὶ ᾿Αχκαδημείᾳ, τοῦ 
μὲν εἰς τὴν ᾿Δἀκαδήμειαν εἰσενέγκαντος ὀψοποιοῦ λο- 
πάδα πρὸς ἑτέραν τινὰ χρείαν τὸν κέραμον κατᾶξαι 
πάντα τοὺς ἱεροποιοὺς ὡς [μακρόϑεν] ovx ἀστείας 

παρεισδύσεως γινομένης, δέοντος ἀπέχεσθαι τούτων 
(τῶν» μακρόϑεν᾽ τὸν δ᾽ ἐν τῷ “υκείῳ κρέας [ταρι- 
χηρὸν] εἰς τάριχος διασκευάσαντα μαστιγωθῆναι ὡς 

ιϑδπαρασοφιξόμενον πονηρῶς. Πλάτων δ᾽ ἐν f Πολι- 

2 Ἔφιππος Reinesius 4 ϑετταλῶν χεὶρ ξένων C 4. 
b τροφεῶν οὐκ À: corr. Mus 12 fort. ἄρτον δ᾽ ἐν 15 φύ- 
ρετο δ᾽ ἄλφιτα non sunt Iladis τ᾽ Α: δ C 18. 19 ἀκα- 
δημέᾳ eb ἀκαδημίαν AO: corr. Mein 2[2Ὶ πάντα Mein: πάντας 
AC - μακρόϑεν del. Di 22 puto δέον ἀπέχεσϑαι 28 τῶν 
add. Schw 88. 34 ταριχηρὸν àe. X 

2t 



4a 818 

τείας οὕτως ἑστιᾷ τοὺς αὑτοῦ νεοπολίτας, γράφων 
φ. 8189)" “ἄνευ ὄψου, ἔφη, ὡς ἔοικαρ, ποιεῖς τοὺς itv- 
ὅρας ἑστιωμένους. ἀληθῆ, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις" ἐπελα- 
ϑόμην ὅτι καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας τε δηλονότι καὶ 
ἐλαίας καὶ τυρὸν καὶ βολβοὺς καὶ λάχανά γε οἷα δὴ 
ἐν ἀγροῖς ἐψήματα [τε] ἑψήσονται. καὶ τραγήματά που 
παραϑήσομεν αὐτοῖς τῶν τε σύκων καὶ ἐρεβίνϑων καὶ 
κυάμων, καὶ μύρτα καὶ φηγοὺς σποδιοῦσι πρὸς τὸ πῦρ 

e 

μετρίως ὑποπίνοντες. καὶ οὕτως διάγοντες τὸν βίον b 
10 ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας, ὡς εἰκός, γηραιοὶ τελευτῶντερ 

ἄλλον τοιοῦτον βίον τοῖς ἐκγόνοις παραδώσουσιν." 
15. ἑξῆς δὲ λεκτέον καὶ περὶ τῶν “αχωνικῶν συμ- 

ποσίων. Ἡρόδοτος μὲν οὖν ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἴστο- 
ριῶν περὶ τῆς Μαρδονίου παρασκευῆς λέγων καὶ μνη- 

15 μονεύσας Δακωνικῶν συμποσέων φησί (c. 83)" “Ξέρξης 

φεύγων ἐκ τῆς Ἑλλάδος Μαρδονίῳ τὴν παρασκευὴν 
κατέλιπε τὴν αὑτοῦ. Παυσανίαν οὖν ἰδόντα τὴν τοῦ 
“Μαρδονίου παρασκευὴν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ παρα- 
πετάσμασι ποικίλοις κατεσχευασμένην κελεῦσαι τοὺς 

30 ἀρτοποιοὺς καὶ ὀψοποιοὺς κατὰ ταὐτὰ καϑὼς Μαρ- 
δονίῳ δεῖπνον παρασχευάσαι. ποιησάντων δὲ τούτων 
τὰ κελευσϑέντα τὸν Παυσανίαν ἰδόντα κλίνας χρυσᾶς 

καὶ ἀργυρᾶς ἐστρωμένας καὶ τραπέξας ἀργυρᾶς καὶ 
παρασκευὴν μεγαλοπρεπῆ δείπνου ἐκπλαγέντα τὰ προ- 

25 κείμενα κελεῦσαι ἐπὶ γέλωτι τοῖς ἑαυτοῦ διακόνοις 

παρασκευάσαι Δακωνικὸν δεῖπνον. καὶ παρασχευα- 
σϑέντος γελάσας ὃ Παυσανίας μετεπέμψατο τῶν 'EA-. 
λήνων τοὺς στρατηγοὺς καὶ ἐλϑόντων ἐπιδείξας ἔκα- ἃ 

6 τε om. C et Plat; 18 κατασκευὴν Herod, σκηνὴν. SC E 
20 ταῦτα Α: eorr. c 92. 38 χρυσῷ καὶ deqóom € — 3^ 
πλαγέντα καὶ τὰ Ac fuit καὶ Dux. τὰ "e 

3 
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τέρου τῶν δείπνων τὴν παρασκευὴν εἶπεν" "ἄνδρες 
Ἕλληνες, συνήγαγον ὑμᾶς βουλόμενος ἐπιδεῖξαι τοῦ 

Μήδων ἡγεμόνος τὴν ἀφροσύνην, ὃς τοιαύτην δίέαι- 
ταν ἔχων ἦλθεν ὡς ἡμᾶς οὕτω ταλαίπωρον ἔχοντας: 
φασὶ δέ τινες καὶ ἄνδρα Συβαρίτην ἐπιδημήσαντα τῇ ὃ 
Σπάρτῃ καὶ συνεστιαϑέντα ἐν τοῖς φιδιτίοις εἰπεῖν" 
εἰκότως ἀνδρειότατοι ἁπάντων εἰσὶ Δακεδαιμόνιοι" 

ἕλοιτο γὰρ (&v» τις εὖ φρονῶν μυριάκις ἀποθανεῖν 
ἢ οὕτως εὐτελοῦς διαίτης μεταλαβεῖν. 

e 16. Πολέμων δ᾽ (fr. 86 Pr) ἐν τῷ παρὰ Ξενοφῶντι 1 
κανάϑρῳ (Ages 8, 7) τοῦ παρὰ Μάκωσι καλουμένου 
δείπνου κοπίδος μνημονεύοντα Κρατῖνον ἐν IIAov- 
τοις λέγειν (168 Ε)" 

ἀρ’ ἀληϑῶς τοῖς ξένοισιν ἔστιν, ὡς λέγουσ᾽, ἐκεῖ 

πᾶσι τοῖς ἐλθοῦσιν ἐν τῇ κοπίδι ϑοινᾶσθϑαι καλῶς, 16 

ἐν δὲ ταῖς λέσχαισι φύσκαι προσπεπατταλευμέναι 
κατακρέμανται τοῖσι πρεσβύταισιν ἀποδάκνειν ὀδάξ; 

καὶ Εὔπολις ἐν Εἴλωσι (1294 Ky 

f καὶ γένηται τοῖσδε σάμερον xomíg. 
δεῖπνον δ᾽ ἐστὶν ἰδίως ἔχον ἡ κοπίς, καϑάπερ καὶ τὸ 30 
καλούμενον ἄικλον. ἐπὴν δὲ κοπίξωσι, πρῶτον μὲν 
δὴ σκηνὰς ποιοῦνται παρὰ τὸν ϑεόν, ἐν δὲ ταύταις 
στιβάδας ἐξ ὕλης, ἐπὶ δὲ τούτων δάπιδας ὑποστρων- 
νύουσιν, ἐφ᾽ αἷς τοὺς κατακλιϑέντας εὐωχοῦσιν οὐ 
μόνον τοὺς ἐκ τῆς ἡμεδαπῆς ἀφικνουμένους, ἀλλὰ 90 
καὶ τοὺς ἐπιδημήσαντας τῶν ξένων. ϑύουσι δ᾽ ἐν 

Ιϑϑταῖς κοπίσιν αἷγας, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἱερεῖον. καὶ τῶν 

4 ὡς AC: ἐς Herod 8 d» add.Di 10.11 ἐν τῷ περὶ τοῦ 
zx. Ξ. κανάϑρου Cas 16 φύσται À: corr. C 91 κοπισ ξῶσι À: 
corr. Mus 22 deus fort. Apollo Amyclaeus, cf. p. 440a 24 fort. 
ἐφ᾽ αἷς κατακλιϑέντας 25 ἡμεδαπῆς: itaque non loquitur 

Polemo, sed unus ex 118 qui suni p. Δ S, ore non WwKegta 
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κρεῶν διδόασι μοίρας πᾶσι καὶ τὸν καλούμενον φυσί- 
κιλλον, ὅς ἐστιν ἀρτίσκος ἐγκρίδι παραπλήσιος, yoy- 
γυλώτερος δὲ τὴν ἰδέαν. διδόασι τῶν συνιόντων 
ἑκάστῳ τυρὸν χλωρὸν καὶ [γαστρὸς καὶ] φύσκης τό- 

5 uov καὶ τραγήματα σῦκά vt ξηρὰ καὶ κυάμους καὶ 
φασήλους χλωρούς. κοπίξει δὲ καὶ τῶν ἄλλων Σπαρ- 
τιατῶν ὁ βουλόμενος. ἐν δὲ τῇ πόλει κοπίδας ἄγουσι 
καὶ τοῖς Τιϑηνιδίοις καλουμένοις ὑπὲρ τῶν παίδων" 
χομίξουσι γὰρ αἱ τιτϑαὶ τὰ ἄρρενα παιδία κατὰ τὸν 

10 καιρὸν τοῦτον εἰς ἀγρὸν [καὶ] πρὸς τὴν Κορυϑαλίαν 
καλουμένην ἴάρτεμιν, ἧς τὸ ἱερὸν παρὰ τὴν καλουμέ- b 
νὴν Τίασσόν ἐστιν ἐν τοῖς πρὸς τὴν Κλήταν μέρεσι. 
«καὶ ταύτας) τὰς κοπίδας παραπλησίως ταῖς λελεγ- 

μέναις ἐπιτελοῦσι. ϑύουσι δὲ καὶ τοὺς γαλαϑηνοὺς 

ὀρϑαγορίσκους καὶ παρατιϑέασιν ἐν τῇ ϑοίνῃ τοὺς 
ἐπνίτας ἄρτους. τὸ δὲ ἄικλον ὑπὸ μὲν τῶν ἄλλων 
Zlagiéov καλεῖται δεῖπνον. ᾿Επέχαρμος γοῦν ἐν Ἐλ- 
πίδι φησίν (p.228 1)" 

1 v 

ἐκάλεσε ydg τύ τις 
30 ἐπ᾽ oixiov ἀέκων, τὺ δὲ ἑκὼν ᾧχεο τρέχων. 

τὰ αὐτὰ εἴρηκε καὶ ἐν Περιάλλῳ. ἐν δὲ τῇ «ακεδαί- c 
μονι τοῖς εἰσιοῦσιν εἰς τὸ φιδίτιον μετὰ δεῖπνον τὸ 
καλούμενον ἄικλον εἰσφέρουσιν ἄρτους ἐν ἀρριχίδι. 

1 ps om.A add.C 8 συνόντων Nauck 4 gloss, del. K. 
6 κοπίξι αὶ 7 iv τῇ πόλει i. e. in Lacedaemoniorum agro ur- 
bano; opponuntur hae copides illis quae Amyclis celebrantur 
10 εἰς ἀγορὰν C καὶ om. C, del. K coll. Hes, s. Κορυϑαλία, 
quam ὑπερόριον ϑεὸν vocat — 12 Τίασσα Hes.s. v, Dee Paus. 
8,18,6 ἐν τοῖς πρὸς τὴν Κλήταν μέρεσι suspecta, οἵ, Paus.]. à 
13 suppl. probabiliter «m 15 ὀρθραγορίσκου; Ὁ 16. 
17 ὅτι ἄικλον ὑπὸ τῶν Δωριέων καλεῖται τὸ δεῖπνον O, Wort. 
ἄικλον δὲ — καλεῖται τὸ δεῖπνον 19 τύ Cas: τῶν 3 ἀὰ- 
xo» Wilam: ἑκὼν A 

᾿ 
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καὶ κρέας ἑκάστῳ, καὶ τῷ νέμοντι τὰς μοίρας ἀκολου- 

ϑῶν 0 διάκονος κηρύττει τὸ ἄικλον προστιϑεὶς τοῦ 
πέμψαντος τὴν ὀνομασίαν. 

11. ταῦτα μὲν ὁ Πολέμων" πρὸς ὃν ἀντιλέγων 

ΖΔέδυμος ὁ γραμματικὸς — καλεῖ δὲ τοῦτον Ζ]ημή- 
τριος ὁ Τροιξήνιος βιβλιολάϑαν διὰ τὸ πλῆϑος ὧν 
ἐκδέδωκε συγγραμμάτων" ἐστὶ γὰρ τρισχίλια πρὸς τοῖς 
πεντακοσίοις — φησὶ τάδε (om. Schm) 'lIIoAvxgdá- 
της.) φησί, ἐν τοῖς Δακωνικοῖς ἱστορεῖ (Δ IV 480) 

ὅτι τὴν μὲν τῶν Ὑακινϑίων ϑυσίαν οἱ Δάκωνες ἐπὶ 
τρεῖς ἡμέρας συντελοῦσι καὶ διὰ τὸ πένϑος τὸ γενό- 
μενον περὶ τὸν ὙὙάκινϑον οὔτε στεφανοῦνται ἐπὶ τοῖς 
δείπνοις οὔτε ἄρτον εἰσφέρουσιν ζοῦτε» ἄλλα πέμματα 
καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουϑα διδόασι καὶ τὸν εἰς τὸν ϑεὸν 

παιᾶνα ovx ἄδουσιν οὐδ᾽ ἄλλο τι τοιοῦτον [εἰσάγου- 
σιν] οὐδὲν καϑάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις ϑυσίαις ποιοῦσιν, 
ἀλλὰ μετ᾽ εὐταξίας πολλῆς δειπνήσαντες ἀπέρχονται. 
τῇ δὲ μέσῃ τῶν τριῶν ἡμερῶν γίνεται ϑέα ποικίλη 

καὶ πανήγυρις ἀξιόλογος καὶ μεγάλη" παῖδές τε γὰρ 
κιϑαρίξουσιν ἐν χιτῶσιν ἀνεξωσμένοις καὶ πρὸς αὐὖὐ- 
λὸν ἄδοντες πάσας ἅμα τῷ πλήκτρῳ τὰς χορδὰς ἐπι- 
τρέχοντες ἐν ῥυϑμῷ μὲν ἀναπαίστῳ, μετ᾽ ὀξέος δὲ 
τόνου τὸν ϑεὸν ἄδουσιν᾽ ἄλλοι δ᾽ ἐφ᾽ ἵππων κεκοσ- 
μημένων τὸ ϑέατρον διεξέρχονται' χοροί τε νεανί- 

σχῶν παμπληϑεῖς εἰσέρχονται καὶ τῶν ἐπιχωρίων τινὰ 
ποιημάτων ἔδουσιν, ὀρχησταί τε [ἐν] τούτοις ἀναμε- 
μιγμένοι τὴν κίνησιν ἀρχαικὴν ὑπὸ τὸν αὐλὸν καὶ 

18 οὔτε ἄλλα πέμμ. Schw (οὔτε πεμμ. Mein): ἀλλὰ πέμμ. Α, 
fort. ἀλλ᾽ οὐδὲ πέμμ. 15. 16 glossam del. Wilam 20 ave- 
ξωσμένοι AC: corr, K 20. 21 προσόδιον ἄδοντες Wilam 
3 ἐφ᾽ C: dg! αὶ 928. 24 κεκοσμημένοι C fort. recte — 26 ἐν 

del K 47 fort. πρὸς τὸν αὐλὸν 

bo t 

τῷ ́--- 

A 
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τὴν ὠδὴν ποιοῦνται. τῶν δὲ παρϑένων c? μὲν ἐπὶ f 
καννάϑρων [καμαρωτῶν ξυλίνων ἁρμάτων] φέρονται 
πολυτελῶς κατεσκευασμένων, αἵ δ᾽ ἐφ᾽ ἁμίλλαις &g- 
μάτων ἐξευγμένων πομπεύουσιν, ἅπασα δ᾽ ἐν κινήσει 
καὶ χαρᾷ τῆς ϑεωρίας 7| πόλις καϑέστηκεν. ἵερεῖά τε 
παμπληϑῆ ϑύουσι τὴν ἡμέραν ταύτην καὶ δειπνίξου- 
σιν οἵ πολῖται πάντας τοὺς γνωρίμους καὶ τοὺς δού- 
λους τοὺς ἰδίου οὐδεὶς δ᾽ ἀπολείπει τὴν ϑυσίαν, 
ἀλλὰ κενοῦσϑαι συμβαίνει τὴν πόλιν πρὸς τὴν ϑέαν. 

10 τῆς δὲ κοπίδος μνημονεύει καὶ ᾿Αριστοφάνης jio 
Φιλύλλιος ἐν ταῖς Πόλεσιν (1786 K), ᾿Επίλυκός τε 
ἐν Κωραλίσκῳ λέγων οὕτως ( 808 K) 

ποττὰν κοπίδ᾽ οἰωσωμαι 
ἐν ᾿ἀμύκλαισιν παρ᾽ "AnéALO, 

15 εἶ βάρακες πολλαὶ κἄρτοι 
καὶ δωμός τοι μάλα ἁδύς, 

διαρρήδην λέγων μάξας ἐν ταῖς κοπίσι παρατίϑεσθϑαι 
— τοῦτο γὰρ αἵ βάρακες δηλοῦσιν, οὐχὶ τολύπας, ὥς 
φησι Πυκόφρων, ἢ τὰ προφυράματα τῶν μαξῶν, ὡς 

20 ᾿Ερατοσϑ ένης (fr.26 Streck) —, καὶ ἄρτους δὲ καὶ ξωμόν 
τινα καϑη δυσμένον περιττῶς. τίς δέ ἐστιν ἡ κοπὶς σα- 
φῶς ἐχτίϑεται Μόλπις ἐν τῇ “ακεδαιμονίων πολιτείᾳ 

(FHG IV 453) γράφων οὕτως" ποιοῦσι δὲ καὶ τὰς κα- b 
λουμένας κοπίδας" ἐστὶν δ᾽ ἡ κοπὶς δεῖπνον, μᾶξα, 

85 ἄρτος, κρέας, λάχανον ὠμόν, ξωμός, σῦκον, τράγημα, 
ϑέρμος ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὀρϑαγορίσκοι λέγονται, ὥς 

σ᾽ 

3 κανάϑρων AC: cf. Hess. v — glossam del, Dobr. 8. 4 in- 
tellegerem ἐφ᾽ ἁρμάτων ἡμιόνοις £evyuévov, sed latet fort. glos- 
sema Sort τῆς ϑυσίας 18. 14 οἰωσωμ᾽ αἰὲν ἀμυκλαῖον À: 
οἰῶ, σῶμαι Bergk, ἐν ᾿ἡμύκλαισιν Ahr 14. 15 παραγγέλλωσι À: 
παρ᾽ Amilo Ahr, εἶ 16 πολλαὶ Κ: πολλὰ ot α΄ ἄρτοι Sua 
κάρτα αὶ 16 δωμός Di: δῶδεμος δ 2 woku Ἄδα. *. vm 
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φησιν ὃ Πολέμων, ol γαλαϑηνοὶ χοῖροι, ἀλλ᾽ ὀρϑρα- 
γορίσκοι, ἐπεὶ πρὸς τὸν ὄρϑρον πιπράσκονται. ὡς 
Περσδαῖος ἱστορεῖ év τῇ Δακωνικῇ πολιτείᾳ (ib. II 628) 

καὶ Διοσκουρίδης ἐν β' πολιτείας (Ὁ. Π 192) καὶ 

᾿Δἀριστοκλῆς ἐν τῷ προτέρῳ καὶ οὗτος τῆς Δακώνων 
πολιτείας (ib. IV 464). ἔτι φησὶν ὁ Πολέμων καὶ τὸ 
δεῖπνον ὑπὸ τῶν Δακεδαιμονίων ἄικλον προσαγορεύε- 
σϑαι, παραπλησίως ἁπάντων Ζωριέων οὕτως αὐτὸ 
καλούντων. ᾿Δλκμὰν μὲν γὰρ οὕτω φησί (fr. 70 By 

κἠπὶ τᾷ μύλᾳ δρυφῆται κἠπὶ ταῖς συναικλίαις, 
οὕτω τὰ συνδείπνια καλῶν. καὶ πάλιν (fr. 11)" ᾿ἄικλον 
᾿Δλχμάων ἁρμόξατο. ἄικλον δ᾽ οὐ λέγουσιν οἵ Ad- 
κῶνες τὴν μετὰ τὸ δεῖπνον μοῖραν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ δι- 
δόμενα τοῖς φιδίταις μετὰ τὸ δεῖπνον" ἄρτος γάρ ἐστι 
καὶ κρέας. ἀλλ᾽ ἐπάικλα μὲν λέγεται ταῦτα, ὄντα οἷον 
ἐπιχορηγήματα τοῦ συντεταγμένου τοῖς φιδίταις ἀί- 

ἃ xAov' παρὰ γὰρ τοῦτο οἶμαι τὴν φωνὴν πεποιῆσϑαι. 

i 

καί ἐστιν ἡ παρασκευὴ τῶν λεγομένων ἐπαίκλων οὐχ 
ἁπλῆ, καϑάπερ ὃ Πολέμων ὑπείληφεν, ἀλλὰ διττή; 
ἣν μὲν γὰρ τοῖς παιδὶ παρέχουσι, πάνυ τις εὔκολός 
ἐστι καὶ εὐτελής" ἄλφιτα γάρ ἐστιν ἐλαίῳ δεδευμένα, 
& φησι Νικοκλῆς ὃ Λάκων (FHG IV 464) χκάπτειν 
αὐτοὺς μετὰ τὸ δεῖπνον ἐν φύλλοις δάφνης, παρὸ καὶ 
καμματίδας μὲν προσαγορεύεσϑαι τὰ φύλλα, αὐτὰ δὲ 
τὰ ψαιστὰ κάμματα. ὅτι δὲ ἔϑος ἦν τοῖς πάλαι καὶ 

ὅ Νικοκλῆς Schw, “Ἀριστοκράτης Wilam 6 sqq non 
dixerat hoc Polemo, sed non tam Didymus culpandus quam 
epitomator, fuit fere ὑπὸ τῶν ζἄλλων ΖΙωριέων πλὴν) Λακε- 
δαιμονίων 10 συνακλειαις À: corr. Mus et Di 14 τοῖς 
φειδιτίοις ἃ (ἐπὶ τοῖς φειδιτίοις C oratione paullo aliter con- 
formala): corr. Καὶ 16 φειδίταις Α 20 τοῖς πᾶσι À: corr. 
ed. Bas 22 à Mus: ἃ δὲ ἃ 

τῷ 0 
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ÓÀ xol παρὰ πλειόνων, παρ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ oixov ἠρτυ- 
μένη ματτύη, ὃ καλοῦσιν ἐπάικλον. τῶν δὲ κομιξο- 
μένων οὐδεὶς οὐϑὲν ἀγοράσας εἴωϑεν φέρειν οὔτε 
γὰρ ἡδονῆς οὐδ᾽ ἀκρασίας γαστρὸς οὔνεχεν κομίξζου- 

ὅ σιν, ἀλλὰ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς ἀπόδειξιν τῆς κατὰ τὴν 
ϑήραν ποιούμενοι. πολλοὶ δὲ καὶ ποίμνια αὐτῶν τρέ- 
φονεες ἀφϑόνως μεταδιδόασι τῶν ἐκγόνων. ἐστὶ δ᾽ 
ἡ ματτύα φάτται, χῆνες, τρυγόνες, κίχλαι, πόσσυφοι, 
λαγῴ, ἄρνες, ἔριφοι. οἱ δὲ μάγειροι σημαίνουσι τοὺς 

ι0 ἀεί τι χομίξοντας εἰς μέσον, ἵνα πάντες εἰδῶάι τὴν 
τῆς ϑήρας φιλοπονίαν καὶ τὴν εἰς αὐτοὺς ἐκτένειαν.ἢ 
“Δημήτριος δ᾽ ὁ Σκήψιος ἐν τῷ α΄ τοῦ Τρωικοῦ 
διακόσμου (ἔτ. 1 Gaede) τὴν τῶν Καρνείων φησὶν ἕορ- 
τὴν παρὰ Λακεδαιμονίοις μίμημα εἶναι στρατιωτικῆς 

ι6 ἀγωγῆς. τόπους μὲν γὰρ εἶναι 9' τῷ ἀριϑμῷ, σκιά- 
δὲς δὲ οὗτοι καλοῦνται σκηναῖς ἔχοντες παραπλήσιόν 

τι" καὶ ἐννέα καϑ' ἕκαστον ἄνδρες δειπνοῦσι, πάντα 
τε ἀπὸ κηρύγματος πράσσεται, ἔχει τε ἑκάστη σκιὰς 
φρατρίας τρεῖς καὶ γίνεται ἡ τῶν Καρνείων ἑορτὴ 

0 ἐπὶ ἡμέρας 8΄. 
20. τὴν δὲ τῆς διαίτης τῆς τοιαύτης σκληρότητα 

ὕστερον καταλύσαντες oí Λάκωνες ἐξώκειλαν εἰς τρυ- 
φήν. Φύλαρχος γοῦν ἐν τῇ ε΄ καὶ x' τῶν ἱστοριῶν 
τάδε γράφει περὶ αὐτῶν ((ἨΘῚ 846)" ᾿ Δακεδαιμόνιοι 

1.2 ἠρτυμένα (μένην C) ματτύην AC: corr. Cas, fort. ἡρ- 
τυμένα (ζῆ ... ἢ) ματτύη 4 οὐδ᾽ À: otv C γαστρὸς fort. 

del ἕνεκα C 8 ματτύὰ Α ματτύῃ C 10 ἴδωσι AC: 
corr. K 11 εἰς αὐτὴν C 13 et 19 καρνίων αὶ 15 τρό- 
ποὺς γὰρ À: corr. C 9' μὲν τῶι A: corr. C 18 ἀπὸ προσταγ- 
ματος (-μέτων C) κηρύσσεται AC: corr. Κ σκιὰ À: corr. Cas 
19 φρατρεέίας À 20 hucusque ut videtur Didymus 28 τῆι τε 
καὶ x À: corr. Brueckner 34 4oezsóciuovior i. e. reges 60" 

ATHENAEUS I. 91 

μΏ 
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πνον πρῶτον μὲν ἑκάστῳ χωρὶς παρατιϑέμενον καὶ 
πρὸς ἕτερον κοινωνίαν οὐδεμίαν ἔχον" εἶτα μᾶξαν μὲν 

ὅσην ἂν ἕκαστος ἡ βουλόμενος, καὶ πιεῖν πάλιν ὅταν 
ἢ ϑυμὸς ἑκάστῳ κώϑων παρακείμενός ἐστιν. ὄψον 
δὲ ταὐτὸν ἀεί ποτε πᾶσίν ἐστιν, ὕειον κρέας ἕφϑόν, 5 
ἐνίοτε δ᾽ (οὐδ᾽ οτιμενοῦν πλὴν ὄψον τι μικρὸν ἔχον 
σταϑμὸν ὡς τέταρτον μάλιστα, καὶ παρὰ τοῦτο ἕτερον 
οὐδὲν πλὴν O γε ἀπὸ τούτων ξωμὸς ἱχανὸς ὧν παρὰ 
πᾶν τὸ δεῖπνον ἅπαντας αὐτοὺς παραπέμσειν, κἂν 
ἄρα ἐλάα τις ἢ τυρὸς ἢ σῦκον, ἀλλὰ κἂν τι λάβωσιν 
ἐπιδόσιμον, ἰχϑὺν ἢ λαγὼν ἢ φάτταν fj τι τοιοῦτον. 
εἶτ᾽ ὀξέως ἤδη δεδειπνηκόσιν ὕστερα περιφέρεται ταῦτα 
τὰ ἐπάικλα καλούμενα. συμφέρει δ᾽ ἕκαστος εἰς τὸ 
φιδίτιον ἀλφίτων μὲν ὡς τρία μάλιστα ἡμιμέδιμνα 

10 

᾿Δττικά, οἴνου δὲ χοεῖς ἔνδεκά τινας ἢ δώδεκα, παρὰ 15 
δὲ ταῦτα τυροῦ σταϑμόν τινα καὶ σύκων, ἔτι δὲ εἰς 
ὀψωνίαν περὶ δέκα τινὰς Αἰγιναίους ὀβολούς.᾽ Σ φαῖ- 
οος δ᾽ ἐν τρίτῳ “ακωνικῆς πολιτείας γράφει (FHG 
ΠῚ 90) ἱφέρουσι δὲ καὶ ἐπάικλα αὐτοῖς οἱ φιδέται" 

καὶ τῶν μὲν ἀγρευομένων ὑφ᾽ αὑτῶν ἐνίοτε οἵ πολ- 9 
Aoí, οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἵ ys πλούσιοι καὶ ἄρτον καὶ ὧν 
ἂν ὥρα ἐκ τῶν ἀγρῶν ὅσον εἰς αὐτὴν τὴν συνου- 
σίαν, νομίξοντες καὶ τὸ πλείονα τῶν ἱκανῶν παρα- 
σκευάξειν περιττὸν εἶναι, μὴ μέλλοντά ye προσφέρε- 
σϑαι᾽ Μόλπις δέ φησι (FHG IV 468) “μετὰ ὃς τὸ 

δεῖπνον εἴωϑεν ἀεί τι παρά τινος κομίξεσϑαι, ἐνίοτε 

4 κώϑων Cas: καϑ᾽ ov Α 6 δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιμενοῦν Schw 
(οὐδ᾽ ὁτιοῦν Cas): δὲ τι uovov À 8 ἀπὸ τούτου C παρὰ 
fort. delendum, cf. Agatharchida apud Phot. bibl. 4498 15 
14 φειδίτιον AC 19 αὐτοὶ of Schw 21.232 ὧν ἂν ἢ ὥρα 
K 488 τὸ Cas: τὰἮ À 3884 fork. μέλλοντας 

23 
c» 

£9 
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δὲ καὶ παρὰ πλειόνων, παρ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ οἶκον ἠρτυ- 
μένη ματτύη, ὃ καλοῦσιν ἐπάικλον. τῶν δὲ κομιξο- 
μένων οὐδεὶς οὐθὲν ἀγοράσας εἴωϑεν φέρειν" οὔτε 
γὰρ ἡδονῆς οὐδ᾽ ἀκρασίας γαστρὸς οὕνεκεν κομίξου- 
σιν, ἀλλὰ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς ἀπόδειξιν τῆς κατὰ τὴν 
ϑήραν ποιούμενοι. πολλοὶ δὲ καὶ ποίμνια αὐτῶν τρέ- e 
φοντες ἀφϑόνως μεταδιδόασι τῶν ἐχγόνων. ἐστὶ δ᾽ 
ἡ ματτύα φάτται, χῆνες, τρυγόνες, κίχλαι, κόσσυφοι, 
λαγῴ, ἄρνες, ἔριφοι. οἵ ὃὲ μάγειροι σημαίνουσι τοὺς 
ἀεί τι κομίζοντας εἰς μέσον, ἵνα πάντες εἰδῶαι τὴν 
τῆς ϑήρας φιλοπονίαν καὶ τὴν εἰς αὐτοὺς ἐκτένειαν.᾽ 
Δημήτριος δ᾽ ὁ Σχήψιος ἐν τῷ α΄ τοῦ Τρωικοῦ 
διακόσμου (ἔτ. 1 Gaede) τὴν τῶν Καρνείων φησὶν £og- 
τὴν παρὰ “ακεδαιμονίοις μέμημα εἷναι στρατιωτικῆς 
ἀγωγῆς. τόπους μὲν γὰρ εἶναι ϑ' τῷ ἀριϑμῷ, σκιά- f 
δὲς δὲ οὗτοι καλοῦνται σκηναῖς ἔχοντες παραπλήσιόν 
τι καὶ ἐννέα καϑ᾿ ἕκαστον ἄνδρες δειπνοῦσι, πάντα 

τε ἀπὸ κηρύγματος πράσσεται, ἔχει τε ἕκάστη σκιὰς 
φρατρίας τρεῖς καὶ γίνεται ἡ τῶν Καρνείων ἑορτὴ 
ἐπὶ ἡμέρας 97 

20. τὴν δὲ τῆς διαίτης τῆς τοιαύτης σκληρότητα 
ὕστερον καταλύσαντες οἵ Δάκωνες ἐξώκειλαν εἰς τρυ- 

gnjv. Φύλαρχος γοῦν ἐν τῇ &' καὶ κ΄ τῶν ἱστοριῶν 
τάδε γράφει περὶ αὐτῶν (FHG I 846)" “ Δακεδαιμόνιοι 

ἠρτυμένα (μένην C) μαφεῴην AC: corr. Cas, fort, ἠρ- 
EU T D prn. 4 οὐδ᾽ Α: οὔτ᾽ C γαστρὸς fort. 
del ἕνεκα B4 uerríd A ματτύη CO 10 ἴδωσι AC: 
com. K 11 eis αὐτὴν C C 18 et 19 καρνίων A — 15 τρό- 
ποὺς γὰρ A: corr.O ϑ' μὲν τῶι A: corr. O 18 ἀπὸ προστάγ- 
ματος (-μάτων C) perpe AC: corr. K — σκιὰ À: corr, Cas 
19 φρατρείας À 30. hucusque uf videtur Didymus $8 τῆν τε 
καὶ x À: corr. Brueckner 34 Λακεδαιμόνιοι i. e. reyes Ὄῦτοχο. 

AraENAEUS I. E 
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εἰς μὲν τὰ φιδίτια οὐκ ἤρχοντο κατὰ τὸ πάτριον ἔθος" 
145ὅτε δὲ καὶ παραγένοιντο, μικρὰ συμπεριενεχϑεῖσι νό- 

μου χάριν παρεσκευάξετο καὶ πάλιν αὐτοῖς στρωμναί 
τε τοῖς μεγέϑεσιν οὕτως ἐξησκημέναι πολυτελῶς καὶ 

τῇ ποικιλίᾳ διαφόρως ὥστε τῶν ξένων ἐνίους τῶν 5 

παραληφϑέντων ὀκνεῖν τὸν ἀγκῶνα ἐπὶ τὰ προσχε- 
φάλαια ἐρείδειν. οἵ δὲ πρότερον ἐπὶ τοῦ κλιντηρίου 
ψιλοῦ διακαρτεροῦντες [τῆς κλίνης] παρ᾽ ὅλην τὴν 
συνουσίαν, ὅτε τὸν ἀγκῶνα ἅπαξ ἐρείσειαν .... εἰς 
δὲ τὴν προειρημένην τρυφὴν ἦλθον ποτηρίων τ᾽ ἐχ- X 
ϑέσεις πολλῶν καὶ βρωμάτων παντοδαπῶς πεποιημέ- 
vov παραϑέσεις, ἔτι δὲ μύρων ἐξηλλαγμένων, ὡς δ᾽ 
αὕτως olvov καὶ τραγημάτων. καὶ τούτων ἦρξαν οἵ 
μικρὸν πρὸ Κλεομένους βασιλεύσαντες "osug καὶ 
᾿ἀκρότατος αὐλικὴν ἐξουσίαν ξηλώσαντεξ᾽ οὖς τοσοῦ- 10 

τον αὖϑις ὑπερῆράν τινες τῶν ἰδιωτῶν τῶν ἐν Σπάρτῃ 
γενομένων κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον τῇ πολυτελείᾳ τῇ 
καϑ᾽ αὑτούς, ὥστε δοκεῖν τὸν "osa καὶ τὸν ᾿Ακρότα- 
τον εὐτελείᾳ πάντας ὑπερβεβληκέναι τοὺς ἀφελεστά- 
τους τῶν πρότερον. 21. Κλεομένης δὲ πολὺ διενέ- 90 

γκας τῷ τε συνιδεῖν πράγματα καίτοι νέος ὧν ... καὶ 

κατὰ τὴν δίαιταν ἀφελέστατος γέγονεν. ἤδη γὰρ τη- 
λικούτων πραγμάτων ἡγούμενος ἔμφασιν τοῖς παρα- 
λαμβανομένοις πρὸς τὴν ϑυσίαν ἐποίει, διότι τὰ παρὰ 
ἐκείνοις τῶν παρ᾽ αὐτὸν οὐδὲν καταδεέστερον εἴη 96 
παρασκευαξζόμενα. πολλῶν δὲ πρεσβειῶν παραγινο- 

1 ἤρχοντο vix scripsit Phylarchus (οὔτε ϑέλοντες ἥκειν C): 
fort. ἦσαν 2. 8 συμπεριενεχϑεῖσιν ὁμοῦ Α: corr. Cas 8 velut 
σιαρεσκευάξετο καὶ σκιάδεια αὐτοῖς 8 glossam del. Wilam 
9 hiatum not. K 11 παντοδαπῶν À: corr. Cas 16 «9816 
om. À add. C 21 suppl. velut καὶ τῷ μετρίως αὐτοὶς χρή- 
σασϑαε 86 καταδεέστερα Ἀ: corr. 
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φύροι" καλοῦσι δ᾽ αὐτοὺς καλοφόρους. εἰσὶ δὲ παν- 
ταχοῦ κατὰ τὴν Κρήτην οἶκοι δύο ταῖς συσσιτίαις, ὧν 
τὸν μὲν καλοῦσιν ἀνδᾳεῖον, τὸν δ᾽ ἄλλον ἐν ᾧ τοὺς c 
ξένους κοιμίξουσι χοιμητήριον προσαγορεύουσι. κατὰ 

5 0$ τὸν συσσιτικὸν οἶχον πρῶτον μὲν κεῖνται δύο τρά- 
πεζξαι ξενικαὶ καλούμεναι, αἷς προσκαϑίξζουσι τῶν ξένων 
ol παρόντες" ἑξῆς δ᾽ εἰσὶν a( τῶν ἄλλων. παρατίϑεται 
ὃὲ τῶν παρόντων ἴσον μέρος ἑκάστῳ᾽ τοῖς δὲ νεωτέροις 
ἥμισυ δίδοται κρέως, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐϑενὸς ἅπτονται. 

l0 εἶτα ποτήριον ἐν ἑκάστῃ τραπέξῃ παρατίϑεται κεκρα- 
μένον ὑδαρῶς" τοῦτο χοινῇ πάντες πίνουσιν ol κατὰ 
τὴν κοινὴν τράπεξαν, καὶ δειπνήσασιν ἄλλο παρπκτί- 
ϑεται. τοῖς δὲ παισὶ κοινὸς κέκραται κρατήρ. τοῖς δὲ ἃ 
πρεσβυτέροις ἐὰν βούλωνται πλεῖον πιεῖν ἐξουσία δέ- 

15 δοται. ἀπὸ δὲ τῆς τραπέξης τὰ βέλτιστα τῶν παρα- 
κειμένων ἡ προεστηκυῖα τῆς συσσιτίας γυνὴ φανερῶς 
ἀφαιροῦσα παρατίϑησι τοῖς κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σύν- 
εσιν δεδοξασμένοις. ἀπὸ δὲ τοῦ δείπνου πρῶτον μὲν 
εἰώϑασι βουλεύεσϑαι περὶ τῶν κοινῶν, εἶτα μετὰ ταῦτα 

80 μέμνηνται τῶν κατὰ πόλεμον πράξεων καὶ τοὺς γενο- 
μένους ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐπαινοῦσι, προτρεπόμενοι τοὺς 

νεωτέρους εἰς ἀνδραγαϑίαν᾽ Πυργίων δ᾽ ἐν τρίτῳ e 

Κρητικῶν Νομίμων (FHG IV 486) “ἐν τοῖς συσσιτίοις, 

φησίν, οἱ Κρῆτες καϑήμενοι συσσιτοῦσι" [καὶ ὅτι 

o5 ἀβαμβάκευστα τοῖς ὀφρανοῖς παρατέϑεται"] καὶ ὅτι οἵ 
νεώτατοι αὐτῶν ἐφεστᾶσι διακονοῦντες" καὶ ὅτι μετ᾽ 
εὐφημίας σπείσαντες τοῖς ϑεοῖς μερίξουσι τῶν παρα- 

6 προκαϑίξουσι AC: corr. Mein 11 ὑδαροὺῦς AC: corr. 
Cas fort. τούτου 13 παισὶ Cas: πᾶσιν AC elg μόνος 
(pro κοινὸς) Dobr, praestat κοινὸς (sig? 84 εὐσιτοῦσι À: corr. 
Dobr 24.26 inclusa del. Dobr 21 voig θείοις À (om. C): 
corr. e 
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καὶ τοῦτο προσνεύσαντι προσεφέρετο. ἀκρόαμα δὲ 
οὐδὲν οὐδέποτε παρειδσεπορεύετο, διετέλει δ᾽ αὐτὸς 
προσομιλῶν πρὸς ἕκαστον καὶ πάντας ἐκκαλούμενος 
εἰς τὸ τὰ μὲν ἀκούειν, τὰ δὲ λέγειν αὐτούς, ὥστε τε- 
ϑηρευμένους ἀποτρέχειν ἅπαντας. διακωμῳδῶν δ᾽ 5 
᾿ἀντιφάνης τὰ Πακωνικὰ δεῖπνα ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
δράματι Γάρχων φησὶν οὕτως (II 28 K): 

148 ἐν Λακεδαίμονι 
γέγονας" ἐκείνων τῶν νόμων μεϑεκχτέον 

ἐστίν. Oi ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὰ φιδίτια" 10 

ἀπόλαυε τοῦ ξωμοῦ, φόρει τοὺς βύστακας 

5 μὴ καταφρόνει μηδ᾽ ἕτερ᾽ ἐπιξήτει καλά" 
ἐν τοῖς δ᾽ ἐκείνων ἔϑεσιν ἴσϑ᾽ ἀρχαικός. 

22. περὶ δὲ τῶν Κρητικῶν συσσιτίων ΖΦ ωδιάδας 
ἱστορῶν ἐν τῇ Ó' τῶν Κρητικῶν γράφει οὕτως (FHG IV 15 

899) “οἱ δὲ “ύττιοι συνάγουσι μὲν τὰ κοινὰ συσσίτια 
οὕτως. ἕκαστος τῶν γινομένων καρπῶν ἀναφέρει τὴν 

b δεκάτην εἰς τὴν ἑταιρίαν καὶ τὰς τῆς πόλεως προσόδους, 
ἃς διανέμουσιν οἷ προεστηκότες τῆς πόλεως εἰς τοὺς £xd- 

στῶν οἴκους. τῶν δὲ δούλων ἕκαστος Aiytvatov φέρει 9 
στατῆρα κατὰ κεφαλήν. διήρηνται δ᾽ oí πολῖται πάν- 
τες καϑ'᾽ ἑταιρίας, καλοῦσι δὲ ταύτας ἀνδρεῖα. τὴν δὲ 
ἐπιμέλειαν ἔχει τοῦ συσσιτίου γυνὴ τρεῖς ἢ τέτταρας 

τῶν δημοτικῶν προσειληφυῖα πρὸς τὰς ὑπηρεσίας. 
ἑκάστῳ δ᾽ αὐτῶν ἀκολουϑοῦσι δύο ϑεράποντες ξυλο- τὸ et 

2 παρεπορεύετο À: corr. Κα 10 φειδέτια À 11 cor- 
ruptus 16 λύτγιοι ÀA: corr. Wilam 117 ἀναφέρειν À: corr. C 
18 ἑταιρείαν A: corr. C 19 ἃς del. Haase, at incredibile est 
reditus publicos inter cives dividi, fort. talia fuerunt xol τὴς 
ἄλλης προσόδου (scil τὴν δεκατην), ἃ διανέμουσιν --- εἰς τους 
ἑκάστων οἴκους (Scil. τοὺς συσσιτικούς), tradita defendit Wilam 
22 zzv δὲ C: τήν τε À 
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24. περὶ δὲ τῆς τρυφῆς τῶν ἐν Πέρσαις βασιλέων 
Ξενοφῶν ἐν ᾿Δ4γησιλάῳ (9, 8) οὕτω γράφει᾽ “τῷ μὲν 
γὰρ Πέρσῃ πᾶσαν γῆν περιέρχονται μαστεύοντες τί ἂν 
ἡδέως πίοι, μυρίοι δὲ τεχνῶνται τί ἂν ἡδέως φάγοι" 

ὅ ὅπως ys μὴν καταδάρϑοι οὐδ᾽ ἂν εἴποι τις ὅσα πρα- 
γματεύονται. ᾿Δ4γησίλαος δὲ διὰ τὸ φιλόπονος εἶναι 
πᾶν μὲν τὸ παρὸν ἡδέως ἔπινε, πᾶν δὲ τὸ συντυχὸν 
ἡδέως ἤσϑιεν᾽ εἰς δὲ τὸ ἀσμένως κοιμηϑῆναι πᾶς τό- 
zog ἱκανὸς ἦν αὐτῷ. ἐν δὲ τῷ ᾿Ιέρωνι ἐπιγραφομένῳ 

10 λέγων περὶ τῶν τοῖς τυράννοις παρασκευαξομένων καὶ 
τῶν τοῖς ἰδιώταις εἰς τροφάς φησιν οὕτως (1,17) “καὶ 

οἶδά ys, ἔφη, ὦ Σιμωνίδη, ὅτι τούτῳ κρίνουσιν οἵ 
πλεῖστοι ἥδιον ἡμᾶς καὶ πίνειν καὶ ἐσϑίειν τῶν ἰδιω- 

τῶν ὅτι δοκοῦσι καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν δειπνῆσαι τὸ ἡμῖν 
16 παρατιϑέμενον δεῖπνον ἢ τὸ ἑαυτοῖς. τὸ γὰρ τὰ εἰω- 

ϑότα ὑπερβάλλον, τοῦτο παρέχει τὰς ἡδονάς. διὸ καὶ 
πάντες ἄνϑρωποι ἡδέως προσδέχονται τὰς ἑορτὰς πλὴν 

[οὐχ] οἱ τύραννοι. ἔχπλεῳ γὰρ αὐτοῖς ἀεὶ παρεσκευα- 
σμέναι οὐδεμίαν ἐν ταῖς ἑορταῖς ἐπίδοσιν ἔχουσιν αὐ- 

80) τῶν αἱ τράπεξαι' ὥστε ταύτῃ πρῶτον τῇ εὐφροσύνῃ 
τῆς ἐλπίδος μειονεκτοῦσι τῶν ἰδιωτῶν. ἔπειτα, ἔφη, 
ἐκεῖν οεὖ οἶδα ὅτι καὶ σὺ ἔμπειρος εἶ, ὅτι ὅσῳ ἂν [τις] 
πλείω τις παραϑῆται τὰ περιττὰ τῶν ἱκανῶν, τοσούτῳ 
καὶ ϑᾶσσον [μᾶλλον] κόρος ἐμπίπτει τῆς ἐδωδῆς. ὥστε 

δ χαὶ τῷ χρόνῳ τῆς ἡδονῆς μειονεκτεῖ ὃ παρατιϑέμενορ 
πολλὰ τῶν μετρίως διαιτωμένων. ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία, 
ἔφη ὁ Σιμωνέδης, ὅσον ἂν χρόνον ἡ ψυχὴ προσίηται, 

4 fort. μυρέα 7 πᾶν μὲν διὰ τὸ ΔΑ (διὰ om. . Ὁ) 8 
εἴσϑιν À — 12 ἔφη τοι ὦ À (ἔφη τοι om. C) 15 ἢ τούτοις 
AC 16 ὑπερβάλλειν AC — 17.18 ἀλλ᾽ οὐχ οἴ C 22.928 τις 
πλέων tig À πλείωτις C 

C 

[e 
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τοῦτον πολὺ μᾶλλον ἥδονται οἱ ταῖς πολυτελεστέραις 
παραδκευαῖς τρεφόμενοι τῶν τὰ εὐτελέστερα παρατι- 
ϑεμένων. 2ὅ. Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ πρὸς Καάσαν- 
δρον περὶ βασιλείας (εἰ γνήσιον τὸ σύγγραμμα" πολλοὶ 
γὰρ αὐτό φασιν εἶναι Σωσιβίου, εἰς ὃν Καλλέμαχος 
ὁ ποιητὴς ἐπένικον ἐλεγειακὸν ἐποίησεν) τοὺς Περσῶν 
φησι (fr. 1265 W) βασιλεῖς ὑπὸ τρυφῆς προκηρύττειν 
τοῖς ἐφευρίσκουσί τινα καινὴν ἡδονὴν ἀργυρίου πλῆ- 
ὃοφ. Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ τριακοστῇ καὶ πέμπτῃ τῶν 
ἱστοριῶν (FHG 1311) τὸν Παφλαγόνων φησὶ βασιλέα 
Θῦν ἑκατὸν πάντα παρατέϑεσθαι δειπνοῦντα ἐπὶ τὴν 
τράπεξαν ἀπὸ βοῶν ἀρξάμενον" καὶ ἀναχϑέντα αἰχμά- 
λωτον ὡς βασιλέα καὶ ἐν φυλακῇ ὄντα πάλιν τὰ αὐτὰ 
παρατίϑεσϑαι ξῶντα λαμπρῶς. διὸ καὶ ἀκούσαντα 
᾿Αρταξέρξην εἰπεῖν ὅτι οὕτως αὑτῷ δοκοίη ξῆν ὡς τα- 

146yéog ἀπολούμενος. ὁ δ᾽ αὐτὸς Θεόπομπος ἐν τῇ 

c 

τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν ((ἨΘῚ 298) “ὅταν, 
φησέ, βασιλεὺς εἴς τινας ἀφίκηται τῶν ἀρχομένων, 
εἰς τὸ δεῖπνον αὐτοῦ δαπανᾶσϑαι εἴκοσι τάλαντα. ποτὲ 
δὲ καὶ τριάκοντα oV ὃὲ καὶ πολὺ πλείω δαπανῶσιν. 
ἑκάσταις γὰρ τῶν πόλεων κατὰ τὸ μέγεϑος ὥσπερ ὁ 
φόρος καὶ τὸ δεῖπνον ἐκ παλαιοῦ τεταγμένον ἐστίν. 
26. Ἡρακλείδης δ᾽ ὁ Κυμαῖος ὁ τὰ Περσικὰ συγγρά- 
ψας ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιγραφομένων Παρασκευα- 
στικῶν (FHG II 96) “καὶ οἵ, ϑεραπεύοντες, φησί, τοὺς 

Περσῶν βασιλεῖς δειπνοῦντας ἅπαντες λελουμένοι δια- 
κονοῦσιν ἐσθῆτας καλὰς ἔχοντες καὶ διατρίβουσι σχε- 

δὸν τὸ ἥμισυ τῆς ἡμέρας περὶ τὸ δεῖπνον. τῶν δὲ 
τοῦ βασιλέως συνδείπνων οἵ μὲν ἔξω δειπνοῦσιν. ovg 

1 τοῦτο Α 2 εὐτελέστατα À 6 ἐλεγιακὸν Α 18 
ὁ βασιλεὺς C 821 λευκὰς (pro καλὰς) C Sors. xecxe 

6 

μ-- θ 

25 



e 

10 

15 

25 

4 329 

καὶ δρᾶν ἔξεστι παντὶ τῷ βουλομένῳ, οἱ δὲ εἴσω μετὰ 
βασιλέως. καὶ οὗτοι δὲ οὐ συνδειπνοῦσιν αὐτῷ, ἀλλ᾽ 
ἔστιν οἰκήματα δύο καταντικρὺ ἀλλήλων, ἐν ᾧ (9 
ὃ βασιλεὺς τὸ ἄριστον ποιεῖται καὶ ἐν ᾧ οἱ σύνδειπνοι" 
καὶ ó βασιλεὺς ἐκείνους ὁρᾷ διὰ τοῦ παρακαλύμματος 
τοῦ ἐπὶ τῇ θύρᾳ, ἐκεῖνοι δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὁρῶσιν. ἐνίοτε 
μέντοι ἐπειδὰν ξορτὴ ἧ, ἐν ἑνὶ οἰκήματι ἅπαντες δειπνοῦ- 
σιν, ἐν ᾧ καὶ ὃ βασιλεύς, ἐν τῷ μεγάλῳ [οἴκῳ]. ὅταν 
δὲ βασιλεὺς πότον ποιῆται, ποιεῖται δὲ πολλάκις. συμ- 
πόται αὐτῷ εἰσιν ὡς μάλιστα δώδεκα. καὶ ὅταν δει- 
πνήσωσιν, ὅ τε βασιλεὺς αὐτὸς καϑ᾽ ἑαυτὸν καὶ οἵ 
σύνδειπνοι, καλεῖ τοὺς συμπύτας τούτους τις τῶν &Ü- 

ψούχων, καὶ ὅταν εἰσέλθωσι συμπίνουσιν μετ᾽ αὐτοῦ, 
οὐ τὸν αὐτὸν olvov κἀκεῖνοι, καὶ oU μὲν χαμαὶ καϑή- 
μενοι, ὃ δ᾽ ἐπὶ κλένης χρυσόποδος κατακείμενος" καὶ ἃ 
ὑπερμεθυσϑέντες ἀπέρχονται. τὰ δὲ πλεῖστα ὁ βασι- 
λεὺς μόνος ἀριστᾷ καὶ δειπνεῖ. ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ γυνὴ 
αὐτῷ συνδειπνεῖ καὶ τῶν υἱῶν ἔνιοι. καὶ παρὰ τὸ 
δεῖπνον ἄδουσί τε καὶ ψάλλουσιν αἱ παλλακαὶ αὐτῷ, 
καὶ μέα μὲν ἐξάρχει, αἱ δὲ ἄλλαι ἁθρόως ἄδουσι. τὸ 
δὲ δεῖπνον, φησί, τὸ βασιλέως καλούμενον ἀκούσαντι 
μὲν δόξει μεγαλοπρεπὲς εἶναι, ἐξεταξόμενον δὲ φανεῖ- 
ται οἰκονομικῶς καὶ ἀχριβῶς συντεταγμένον καὶ τοῖς 
ἄλλοις Πέρσαις τοῖς ἐν δυναστείᾳ οὖσι κατὰ τὸν αὐτὸν ὁ 
τρόπον. ἐστὶ μὲν γὰρ τῷ βασιλεῖ χίλια ἱερεῖα τῆς 
ἡμέρας κατακοπτόμενα" τούτων δ᾽ εἰσὶ καὶ ἵπποι καὶ 
κάμηλοι καὶ βόες καὶ ὄνοι καὶ ἔλαφοι καὶ τὰ πλεῖστα 
πρόβατα πολλοὶ δὲ καὶ ὄρνιϑες ἀναλέσκονται, οἵ τε 

8 9' add. Mein 8 oixo del. K 9 ποιῆται ποιεῖ A. 
ποιεῖ ποιεῖται C: corr, K — 14 fort. οὐ ζμέντοῦν τὸν υὐτὸν ὥνων 
0r» κἀκεῖνος (vel ἐπείνῳη — 21 τοῦ βασιλέως hi core WW. 
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στρουϑοὶ οἵ oco, — ἐστὶν δὲ τὸ ξῷον μέγα — καὶ 
χῆνες καὶ ἀλεκτρυόνες. καὶ μέτρια μὲν αὐτῶν παρα- 
τίϑεται ἑκάστῳ τῶν συνδείπνων τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπο- 
φέρεται ἕκαστος αὐτῶν O τι ἂν καταλίπηται ἐπὶ τῷ 
ἀρίστῳ. τὰ δὲ πλεῖστα τούτων τῶν ἱερείων καὶ τῶν 5 

f σιτίων oUg τρέφει βασιλεὺς τῶν τε δορυφόρων καὶ τῶν 

πελταστῶν, τούτοις ἐκφέρεται εἰς τὴν αὐλήν" ov ἡμιδεῆ 
ἅπαντα μερίδας ποιήσαντες τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἄρτων 
ἴσας διαιροῦνται. ὥσπερ δὲ οἱ μισϑοφόροι ἐν τῇ 'EA- 
λάδι μισϑὸν ἀργύριον λαμβάνουσιν, οὕτως οὗτοι τὰ 
σιτία παρὰ τοῦ βασιλέως εἰς ὑπόλογον λαμβάνουσιν. 
οὕτω δὲ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Πέρσαις τοῖς ἐν δυνα- 

στείᾳ οὖσιν ἀϑρόα πάντα τὰ σιτία ἐπὶ τὴν τράπεξαν, 
παρατίϑεται' ἐπειδὰν δὲ οἱ σύνδειπνοι δειπνήσωσι, 
τῶν ἀπὸ τῆς τραπέξης καταλειπομένων (καταλείπεται 
δὲ τὰ πλεῖστα κρέα καὶ ἄρτοι) ὁ τῆς τραπέξης ἐπιμε- 
λούμενος δίδωσιν ἑκάστῳ τῶν οἰκετῶν, καὶ ταῦτα λα- 

i14efov τὴν x«9' ἡμέραν ἔχει τροφήν. παρὰ γὰρ τὸν 
βασιλέα φοιτῶσιν οἵ ἐντιμότατοι τῶν συνδείπνων ἐπὶ 
τὸ ἄριστον μόνον διὰ τὸ παρῃτῆσϑαι, ἵνα μὴ δὲς 90 
πορεύωνται, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τοὺς συνδείπνους ὑπο- 
δέχωνται. 21. Ἡρόδοτος δέ φησιν ἐν τῇ ζ΄ (c. 118) 
ὡς οἱ ὑποδεχόμενοι Ἑλλήνων τὸν βασιλέα καὶ δειπνί- 
ξοντες Ξέρξην ἐς πᾶν κακοῦ ἀφίκοντο οὕτως ὥστε ἐκ 
τῶν οἴκων ἀνάστατοι ἐγίνοντο᾽ ὅκου Θασίοισιν ὑπὲρ 95 
τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίων τῶν σφετέρων δεξαμένοις 

τὴν Ξέρξεω στρατιὰν καὶ δειπνίσασι τετρακόσια τά- 

μι. 0 

ponto Ü 

7 ἡμιδεῆ K: ἦν ἰδεῖν À, cf. Xen. an. 1, 9, 25 10 οὕτως 
om. ἃ add. C 16 παραλειπομένων AC: corr. Mein 0 pla- 
nius erit αὐτοὶ παραιτησάμενοι — 28 τὸν βασιλέα AC: aut de- 
lendum aub τὴ» στρατιὴν ex Herod. scribendum — 26 ἐγένοντο 
€ et Herodoti cod. Β 91 δειπνήσασι Mx cort. Q 
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λαντα ἀργυρίου ᾿Δντίπατρος τῶν ἀστῶν ἀνὴρ (δόχιμος) Ὁ 
ἐδαπάνησε᾽ καὶ γὰρ ἐκπώματα ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ 
κρατῆρας παρετίϑεντο, καὶ ταῦτα μετὰ τὸ δεῖπνον .... 
εἰ δὲ Ξέρξης δὶς ἐσιτέετο μεταλαμβάνων καὶ ἄριστον, 

5 ἀνάστατοι ἂν ἐγεγόνεσαν ai πόλεις. καὶ ἐν τῇ 0' δὲ 
τῶν ἱστοριῶν φησι (c. 110) βασιλήιον δεῖπνον βασι- 

λεὺς προτέϑεται. τοῦτο δὲ παρασκευάξεται ἅπαξ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ ἐν ἡμέρῃ τῇ ἐγένετο ὁ βασιλεύς. οὔνομα δὲ 
τῷ δείπνῳ Περσιστὶ μὲν τυκτά, ᾿Ελληνιστὶ δὲ τέλειον. 

30 τότε καὶ τὴν κεφαλὴν σμᾶται μοῦνον καὶ Πέρσαις 
δωρέεται. ὁ δὲ μέγας ᾿4λέξανδρος δειπνῶν ἑκάστοτε c 
μετὰ τῶν φίλων, ὡς ἱστορεῖ Ἔφιππος ὃ Ὀλύνϑιος 
ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿4λεξάνδρου καὶ ἩΗφαιστίωνος μεταλ- 
λαγῆς (p.126 M), ἀνήλισκε τῆς ἡμέρας μνᾶς ἑκατόν, 

15 δειπνούντων ἴσως ἑξήκοντα ἢ ἑβδομήκοντα φίλων. ὃ 
0à Περσῶν βασιλεύς, ὥς φησι Κτησίας (fr. 50 M) καὶ 
Δένων ἐν τοῖς Περσικοῖς (FHG II 98), ἐδείπνει μὲν 
μετὰ ἀνδρῶν μυρίων πεντακισχιλίων, καὶ ἀνηλίδκετο 
εἰς τὸ δεῖπνον τάλαντα τετρακόσια. γένεται δὲ ταῦτα 

Ὁ Ἰταλικοῦ νομέσματος ἐν μυριάσι διακοσίαις τεσσαρά- d 

κοντα, αὗται δὲ εἰς μυρίους πεντακισχιλίους μεριξό- 
μεναι ἑκάστῳ ἀνδρὶ γίνονται ἀνὰ ἑκατὸν ἑξήκοντα 
Ἰταλικοῦ νομίσματος. ὥστ᾽ εἰς ἴσον καϑίστασϑαι τῷ 
τοῦ ᾿“λεξάνδρου ἀναλώματι" ἑκατὸν γὰρ μνᾶς ἀνήλι- 

5 σκδεν, ὡς ὁ Ἔφιππος ἱστόρησε. Μένανδρος δ᾽ ἐν 

Μέϑῃ τοῦ μεγίστου δείπνου δαπάνημα τάλαντον τίϑησι 
λέγων οὕτως (IV 161 M) 

εἶτ᾽ οὐχ ὅμοια πράττομεν καὶ ϑύομεν' 
ὕπου γε τοῖς ϑεοῖς μὲν ἠγορασμένον 

16 potius συνδειπνούντων 17 óí(vov A et sic ubique 
nomen scribitur 24. 26 ἀνήλισκεν (elg E'5 Wilam 28 εἶϑ᾽ * 
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e δραχμῶν ἄγω προβάτιον ἀγαπητὸν δέκα, 
αὐλητρίδας δὲ καὶ μύρον καὶ ψαλτρίας 

5 ταύτας Θάσιον, ἐγχέλεις, τυρόν, μέλι" 
μικροῦ τάλαντον γίγνεται τὸ κατὰ λόγον. 

ὡς γὰρ ὑπερβολῆς τινος ἀναλώματος τάλαντον ὠνό- 5 
μασε. καὶ ἐν Δυσκόλῳ δέ φησιν οὕτως (ib. 108)" 

ὡς ϑύουσι δ᾽ οἵ τοιχωρύχοι, 
κοίτας φέροντες σταμνία {τ᾽ οὐχὶ τῶν ϑεῶν 
ἕνεκ᾽, ἀλλ᾽ ἑαυτῶν. ὃ λιβανωτὸς εὐσεβὲς 

f καὶ τὸ πόπανον᾽ τοῦτ᾽ ἔλαβεν ὃ ϑεὸς ἐπὶ τὸ πῦρ 10 
ὅ ἅπαν ἐπιτεϑέν. οὗ δὲ τὴν ὀσφὺν ἄκραν 

καὶ τὴν χολήν, ὅτι ἔστ᾽ ἄβρωτα τοῖς ϑεοῖς 
ἐπιϑέντες αὐτοὶ τἄλλα καταπίνουσι. 

28, Φιλόξενος δ᾽ ὁ Κυϑήριος ἐν τῷ ἐπιγραφο- 
μένῳ Ζείπνῳ --- εἴπερ τούτου καὶ ὁ κωμῳδιοποιὸς Πλά- 15 
τῶν ἐν τῷ Φάωνι ἐμνήσϑη (1646 K) καὶ μὴ τοῦ Ζευ- 
καδίου Φιλοξένου --- τοιαύτην ἐκτίϑεται παρασκευὴν 
δείπνου (fr. ἃ B) 

εἰς δ᾽ ἔφερον διπλόοι παῖδες λιπαρῶπα τράπεξαν 
141 ἄμμ᾽, ἑτέραν δ᾽ ἕτεροις, ἄλλοι δ᾽ ἑτέραν, μέχρι X 

οὗ πλήρωσαν οἶκον. 
ταὶ δὲ πρὸς ὑψιλύχνους ἔστιλβον αὐγὰς 
εὐστέφανοι λεκάναις παροψίσι v' ὀξυβάφων πλή- 

Q&tg, σύν τε χλιδῶσαι 

1 δώδεκα Α: corr. VIII p. 864d 8 ενδαῖον (pro ταύτας) 
p. 3864, utrumque corruptum ἀ4Α aliter p. 8284 5 fort. ὠνά- 
λωμα τὸ τάλαντον 8 v' add, Brunck. 10 ἐπεὶ τὸ A: corr. 
Mus 12 ὀστέα τὰ ἄβρωτα Clem. Al. strom. 7 p. 977 Di 18 
τὸ λοιπὸν ἅπαν αὐτοὶ κατεσϑίουσι C: αὐτοὶ πάντα τἄλλα xa- 
τέπιον Dobr 20 ἄμμι α ἕτέροις Bgk: ἕτεροι A, tum fort. 
dA4oig δ᾽ 28 ἐστεφανοι λαχάνοις Ax corr. Bek.— fort. ὀξυβάφων 
r£ πληϑεῖ, σύν τε χῖ. 
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5 παντοδαποῖσι τέχνας εὑρήμασι πρὸς βιοτάν, ψυχᾶς 
δελεασματίοισι. 

πάρφερον ἐν κανέοις μάξας χιονόχροας, ἄλλοι δ᾽... 
τον ἐπὶ πρῶτα παρῆλθ᾽ οὐ κάκκαβος, ὦ φιλότας, 

δ ἀλλ᾽ ἀλλοπλατεῖς τὸ μέγιστον 
πάντ᾽ ἔπαϑεν λιπαροντεσ ἐγχελξατινες ἄριστον 
γύγγροιτοιωνητεμων πλῆρες ϑεοτερπές. ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ 

10 ἄλλο παρῆλϑε τόσον, βατὶς δ᾽ ἐνέης ἰσόκυκλος. 
μικρὰ δὲ κακκάβι’ ἧς ἔχοντα τὸ μὲν γαλεοῦ τι, V 

10 »ναρκίον ἄλλο...... 
ες, παρῆς ἕτερον πίων ἀπὸ τευϑιάδα καὶ σηπιο- 

πουλυποδείων 
.. ἁπαλοπλοχάμων. ϑερμὸς μετὰ ταῦτα παρῆλθεν 

15 ἰσοτράπεξος ὅλος μνηστης συνόδων πυρός .... 
5 ἔπειτα βαϑμοὺς ἀτμίξων" ἐπὶ τῷ δ᾽ ἐπίπασται 

τευϑίδες, ὦ φίλε, κἀξανϑισμέναι καρῖδες al κυφαὶ 
παρῆλϑον. 

ϑρυμματίδες δ᾽ ἐπὶ ταύταις εὐπέταλοι χλοεραί τε 

δηφαρυγες, 
30 πυριῶν τε στεγναι βύσται μέγαϑος κακὰ κακκάβου c 

yÀvxvov ὀξιος 

A: cor.Bgk 8.4 ἄλλοι δ᾽ ἐπεὶ A: (τοῖς δ᾽) ἔπι notato 

στον (ἦν πλάϑανον sim) 6 corruptus τ ᾿οπροσώπο- 
τόμων K Β βαστισνεην A: corr. Β5α 9 κακκαβίης Αἱ 
com.Bgk 10 .... Bgk: ἄλλου À 11 πίων suspectum. 
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20 ὀμφαλος ϑοίνας καλεῖται παρά γ᾽ ἐμὶν καὶ τίν, 
σαφ᾽ οἶδα. 

εσταδα ναὶ μὰ ϑεοὺς ὑπερμέγεϑες τέμαχος ϑύννου 
| μόλεν ὀπτὸν ἐκεῖθεν 

ϑερμὸν ὅϑεν γλυφις τετμημένον εὐθὺς ἐπ᾽ αὐτὰς ὁ 
τὰς ὑπογαστρίδας. διανεκέως ἐπαμυν 
εἴπερ ἐμέν τὲ μέλοι καὶ τίν, μάλα κεν κεχαροέμεϑ᾽. 

25 ἀλλ᾽ ὅϑεν ἐλλίπομεν, ϑοίνα παρέης᾽ ὅτε παλάξαι 
δύνατ᾽ ἐπικρατέως ἔγωγ᾽ ἔτι, κοῦ 
κε λέγοι τις 10 

πάνϑ' ἃ παρῆν ἐτύμως ὕμμιν, παρέπαισε δὲ ϑερμὸν 
σπλάγχνον, ἔπειτα δὲ νῆστις 
δέλφακος οἰκετικᾶς καὶ νῶτος ἐσῆλθε καὶ ὀσφὺς 

καὶ μινυρίψγματα ϑερμα. 
καὶ κεφάλαιον ὅλον διάπτυχες épOOv ἁπερπευϑη- y 

νος ἀλεχτοτρόφου πνικτᾶς ἐρί- 
φου παρέϑηκε, 

80 εἶτα δίεφϑ᾽ ἀκροκώλια σχελίδας τε μετ᾽ αὐτῶν 
λευκοφορινοχρόους, ῥύγχη, κεφάλαια πόδας τὲ 

χναυμάτιόν τε δεσιλφιωμένον. Ὁ 

1 ϑοινάας À: corr. Mein παραγεμινκαπιν Α: corr. Koen 
2 σαφυοιδὰ À: corr. lacobs 8 ὕστατα vol Bgk (melius ἔσχατα) 
τιϑεμος ϑυγμοῦ Α: corr. Schmidt ὅ ϑερμὸν ὅϑεν γλυφις 
corrupta γλυφίσιν Bgk τετμενον Α: corr. Schmidt 5.6 
εὐθὺ dx αὐτᾶς τᾶς ὑπογαστριδίας Καὶ 6 διανεκεος À: corr. 
Bgk 6 extrema οὖ mutila et corrupta — 7 επεμιντεμελοικαι- 
τιν Α: εἴπερ Bgk (fort. εἴ ποτ᾽), reliqua corr. Koen, sed μέλοι 
vitiosum videtur 8 o90lv A: corr. Bgk ἐλλείπομεν Α 
8. 9 fort. ὅσα γ᾽ ἀλλέξαι δυνατά, κρατέω κἄγωγ᾽ ἔτι 10 xe 
Bgk: καὶ A 11 πάνϑ᾽ ἃ K: πάντα À παρῆς Mein παρέπε- 
σαι À: corr. ΒΡῈ 18 νώτιος εἴληφε Α: corr. Bgk, fort. vou 
ἐσῆλθε ἰσφῦς À: corr. Mus. 16 inesse videtur ϑ᾽᾿ηλογαλακτο- 
zpogov 19.320 ῥύγχη καὶ κεφαλαὶ &mxoÓog τεχναματι ὄντες 
ἐσεϊφωμένον Α: corr. Dobr 
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ἑφϑά τ᾽ ἔπειτα κρέ᾽ ὀπτὰ (v ἄλλ᾽ ἐρίφων τε 
καὶ ἀρνῶν, 

& 8᾽ ὑπερωμόχρεως χορδὰ γλυκίστα 
μιξεριφαρνογενής, ἂν δὴ φιλέοντι ϑεοί, τοῦτ᾽, ὦ 

φιλόταρ, ... ἔσϑοις xc λαγῷά 
τ᾽ ἔπειτ᾽ ἀλεκτρυόνων τε νεοσσοί. 

86 περδίκων φάσσεων τὲ χύδαν ἤδη δὲ παρεβάλλετο 
ϑερμὰ πολλὰ ... 

καὶ μαλακοπτυχέων ἄρτων. ὁμοσύξυγα δὲ ξανϑόν 
τ᾽ ἐπεισῆλϑεν μέλι καὶ γάλα σύμ- 
πακτον, τό κε τυρὸν ἅπας τις 

ἦμεν ἔφασχ᾽ ἁπαλόν, κἠγὼν ἐφάμαν. ὅτε δ᾽ ἤδη 
βρωτύος ἠδὲ ποτᾶτος ἐς κόρον ἦμεν ἕταῖροι, 
τῆνα μὲν ἐξαπάειρον δμῶες, ἔπειτα δὲ παῖδες 

νίπτρ᾽ ἔδοσαν κατὰ χειρῶν. 
29. Σωκράτης δὲ ὁ 'Ρόδιος ἐν τρίτῳ ἐμφυλίου 

πολέμου (FHG III 326) τὸ Κλεοπάτρας ἀναγράφων συμ- 
πόσιον τῆς τελευταίας Αἰγύπτου βασιλευσάσης, γημα- 
μένης δ᾽ ᾿ἀντωνέῳ τῷ Ῥωμαίων στρατηγῷ [ἐν Κιλικίᾳ] 

2 φησιν οὕτως" ᾿ἀπαντήσασα τῷ Ἀντωνίῳ ἡ Κλεοπάτρα 

| ἐν Κιλικίᾳ παρεσκεύασεν αὐτῷ βασιλικὸν συμπόσιον, 

ἐν ᾧ πάντα χρύσεα καὶ λιϑοκόλλητα περιττῶς ἐξειρ- 
γασμένα ταῖς τέχναις" ἦσαν δέ, φησί, καὶ oí τοῖχοι 

ἁλουργέσι καὶ διαχρύσοις ἐμπεπετασμένοι ὕφεσι. καὶ 

1 τ᾽ add. Bgk, nisi praestat δ᾽ 8. 4 αϑυπερωμακαρὸς 
χορδὴ γλυκὺς ταμιξ κτῦ Αἱ corr. ΒΡῈ 4. ὅ τουτωφιλετας À: 
eorr. Di, τούτων (sic Hartung) σὺ μέν, ὦ φιλότας Bgk, latent 
alia, velut τούτων, (vel τοῦτ᾽ ὦ) φίλε, καὶ σὺ ϑανὼν ἔσϑοις XE 
b xe Bgk: « cal À 7.8 ἤδη mags. Bgk hiatu notato post 
πολλὰ, fort, περδίκων φασσέων τὲ χύδαν (κιχλέων v') εἴδη 
παρεβάλλετο θερμά, πολλὰ e. καὶ 11 τὸ καὶ Α: corr. Di 
12 ἔφασκεν A 18 ἦμεν ἑταῖροι Schw: εταιροι iusv A — 14 
ἐξαπαεέρεον A: corr. Bgk 19. inclusa del. Wilam 
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δώδεκα τρίκλινα διαστρώσασα ἐκάλεσε τὸν 'Α͂ντι 
148με8᾽ ὧν ἐβούλετο ἡ Κλεοπάτρα. τοῦ δὲ τῇ πολυ! 

co 

τῆς ὄψεως ἐκπλαγέντος ὑπομειδιάσασα ταῦτ᾽ ἔφη 1 

δωρεῖσϑαι αὐτῷ καὶ εἰς αὔριον παρεκάλει συνδὲ 

σαι πάλιν ἥκοντα μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν ἡγεμι 
ὅτε καὶ πολλῷ κρεῖττον διακοσμήσασα τὸ συμπ 
ἐποίησε φανῆναι τὰ πρῶτα μικρά, καὶ πάλιν καὶ. 

ἐδωρήσατο. τῶν δ᾽ ἡγεμόνων ἐφ᾽ 1j ἕκαστος xai 
κλένῃ καὶ τὰ κυλικεῖα καϑὼς ταῖς στρωμναῖς ε 

ριστο, ἑκάστῳ φέρειν ἐπέτρεψε. καὶ κατὰ τὴν ἄς 
τοῖς μὲν ἐν ἀξιώμασι φορεῖα σὺν τοῖς κομίέξουσι. 
πλείοσι δὲ καταργύροις σκευαῖς κεκοσμημένους ta 

πᾶσι δὲ λαμπτηροφόρους παῖδας «“ἰϑίοπας παρές 
τῇ δὲ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ταλαντιαίους εἰς ῥόδ 
σϑοὺς διέδωκε. καὶ κατεστρώϑη ἐπὶ πηχυαῖα dí 
ἐδάφη τῶν ἀνδρώνων ἐμπεπετασμένων δικτύων 
ἕλιξιν᾽ ἱστορεῖ δὲ καὶ αὐτὸν τὸν ᾿Δἀντώνιον ἐν 
ναις μετὰ ταῦτα διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ 
τρον κατασκευάσαντα σχεδίαν χλωρᾷ πεπυκασι 
ὕλῃ. ὥσπερ ἐπὶ τῶν Βακχικῶν ἄντρων γίνεται, 
της τύμπανα καὶ νεβρίδας καὶ παντοδαπὰ ἄλλ᾽ ὁ 
ματα Ζιονυσιακὰ ἐξαρτήσαντα μετὰ τῶν φίλα 
ἑωϑινοῦ κατακλινόμενον μεϑύσκεσϑαι, λειτουργού 

αὐτῷ τῶν ἐξ Ἰταλίας μεταπεμφϑέντων ἄκροαμ 
συνηϑροισμένων ἐπὶ τὴν ϑέαν τῶν Πανελλήνων. * 
βαινε δ᾽ ἐνίοτε, φησίν, καὶ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν cs 

9 κυλίκια AC: corr. Cas καϑὺὼς «rA inscite haec 
non vitiosa 10 φέρειν suspectum 11 φορέα À: c 
14 fort. τρίτῃ ταλανταίους À: corr. s 1 διέδωκε 
δέδωκε À πηχνυὰα À: corr. Toup 16 τῶν δένδρων Α: 
Cas 16. 17 roig (l. ταὶς) καλυξιν Cas, fort. δικτυωτοῖς 
l e. seriis $n retium formam compositis 
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τεγῶν λαμπάσι δαδουχουμένης πάσης τῆς ᾿4ϑηναίων 
πόλεως. καὶ ἔκτοτε ἐκέλευσεν ἕαυτὸν “΄όνυσον &va- 

κηρύττεσθαι κατὰ τὰς πόλεις ἁπάσας. καὶ Γάιος δὲ 

ὁ αὐτοκράτωρ ὁ Καλλίκολα προσαγορευϑεὶς διὰ τὸ ἐν 
δ στρατοπέδῳ γεννηϑῆναι οὐ μόνον ὠνομάξετο νέος Ζ1ι6- 
ψυσος. ἀλλὰ καὶ τὴν Διονυσιακὴν πᾶσαν ἐνδύνων 
στολὴν προήει xol οὕτως ἐσκευασμένος ἐδίκαξεν. 

90. εἰς ταῦτα ἔστιν ἀποβλέποντας τὰ ὑπὲρ ἡ ἡμᾶς 

ἀγαπᾶν τὴν ᾿Ελληνικὴν πενίαν, λαμβάνοντας πρὸ 0g- 
t0 ϑαλμῶν καὶ τὰ παρὰ Θηβαίοις δεῖπνα, περὶ ὧν Κλείτ- 

αρχος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν περὶ ᾿4λέξανδρον ἱστοριῶν 
(p. 16 M), διηγούμενος καὶ ὅτι “ὁ πᾶς αὐτῶν πλοῦτος 
ηὐρέϑη μετὰ τὴν ὑπ᾽ ᾿Δ4λεξάνδρου τῆς πόλεως κατα- 
σχαφὴν ἐν ταλάντοις τετρακοσίοις τεσσαράκοντά, φησὶν 

15 ὅτε τε μικχρόψυχοι ἦσαν καὶ τὰ περὶ τὴν τροφὴν λίχνοι, 
παρασκευάξοντες ἐν τοῖς δείπνοιρ ϑρῖα καὶ ἑψητοὺς 

καὶ ἀφύας καὶ ἐγχρασιχόλους καὶ ἀλλᾶντας καὶ σχελί- 

δας καὶ ἔτνος οἷσι Μαρδόνιον εἱστίασε μετὰ τῶν ἄλ- 
λων πεντήκοντα Περσῶν ᾿Ατταγῖνος ὁ Φρύνωνος, ὅν 

10 φησιν Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἐνάτῃ (c.16) μεγάλως [πλούτῳ] 
παρεσκχευάσϑαι. ἡγοῦμαι (δ᾽. ὅτι οὐκ ἂν περιεγένοντο 
οὐδ᾽ ἂν ἐδέησε τοῖς Ἕλλησι περὶ Πλαταιὰς παρατάτ- 
τεόϑαι ἀπολωλόσιν ἤδη ὑπὸ τῶν τοιούτων τροφῶν." 

81. ᾿ἀρκαδικὸν δὲ δεῖπνον διαγράφων ὃ Μιλήσιος 
46 Ἑκαταῖος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Γενεαλογιῶν (FHG I 28) 

μάξας φησὶν εἶναι καὶ ὕεα κρέα. ᾿Δρμόδιος δὲ ὁ 
“Δεπρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομέίμων 

2 διονύσιον À: corr. Ὁ 8 ἀποβλέποντα Α: corr. 9 λαμ- 
βάνοντα À: corr. C 11 Clitarchi verba maletradita — 17 ἐγκρα- 
σιλόχους vg A:corr.O 19 4vroyivog Herod: croco pog Α ,20 πλούτῳ 
del. Mein. ex Herod 21 fort. παρασκευάσασθαι μδ΄ add. Mus 
22 πλάταιας À — 99.98 παράττεσϑαι A:cOrr.g 26 veo recte AC 
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δώδεκα τρίκλινα διαστρώδασα ἐκάλεσε τὸν ᾿Αἀντώνιον 
1Ι4δμεϑ᾽ ὧν ἐβούλετο ἡ Κλεοπάτρα. τοῦ δὲ τῇ πολυτελείᾳ 

τῆς ὄψεως ἐχπλαγέντος ὑπομειδιάσασα ταῦτ᾽ ἔφη πάντα 
δωρεῖσϑαι αὐτῷ καὶ εἰς αὔριον παρεκάλει συνδειπνῆ- 
σαι πάλιν ἥκοντα μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν ἡγεμόνων᾽ 5 
ὅτε καὶ πολλῷ κρεῖττον διακοσμήσασα τὸ συμπόσιον 
ἐποίησε φανῆναι τὰ πρῶτα μικρά, καὶ πάλιν καὶ ταῦτα 
ἐδωρήσατο. τῶν δ᾽ ἡγεμόνων ἐφ᾽ ἢ ἕκαστος κατέκειτο 
κλένῃ καὶ τὰ κυλικεῖα καϑὼς ταῖς στρωμναῖς ἐμεμέ- 

ρίότο, ἑκάστῳ φέρειν ἐπέτρεψε. καὶ κατὰ τὴν ἄφοδον 1 
b τοῖς μὲν ἐν ἀξιώμασι φορεῖα σὺν τοῖς κομίξουσι., τοῖς 

πλείοσι δὲ καταργύροις σκευαῖς κεκοσμημένους ἵππους, 

πᾶσι δὲ λαμπτηροφόρους παῖδας Αὐϑίοπας παρέστησε. 
τῇ δὲ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ταλαντιαίους εἰς ῥόδα μι- 
σϑοὺς διέδωκε, καὶ κατεστρώϑη ἐπὶ πηχυαῖα βάϑη τὰ 1 
ἐδάφη τῶν ἀνδρώνων ἐμπεπετασμένων δικτύων τοῖς 
ἕλιξιν᾽ ἱστορεῖ δὲ καὶ αὐτὸν τὸν ᾿Αἀντώνιον ἐν A493- 
vaig μετὰ ταῦτα διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ ϑέα- 
τρον κατασκευάσαντα σχεδίαν χλωρᾷ πεπυκασμένην 
ὕλῃ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν Βακχικῶν ἄντρων γίνεται, vav- 9 

c της τύμπανα καὶ νεβρίδας καὶ παντοδαπὰ ἄλλ᾽ ἀϑύρ- 
ματα Ζιονυσιακὰ ἐξαρτήσαντα μετὰ τῶν φίλων ἐξ 
ἑωϑινοῦ κατακλινόμενον μεϑύσκεσϑαι, λειτουργούντων 

αὐτῷ τῶν ἐξ Ἰταλίας μεταπεμῳφϑέντων ἀκροαμάτων 
συνηϑροισμένων ἐπὶ τὴν ϑέαν τῶν Πανελλήνων. “μετε- 3 

βαινε δ᾽ ἐνίοτε, φησίν, καὶ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἀπὸ τῶν 

9 κυλίκια AC: corr. Cas. καϑὼς «11 inscite haec dicta, 
non vitiosa 10 φέρεεν suspectum 11 φορέα À: corr. C 
14 fort. τρίτῃ ταλανταίους À: corr. c 15 διέδωκε Mein: 
δέδωκε Δ πηχυὰ À: corr. Toup 16 τῶν δένδρων A: corr. 
Cas 16. 17 roig (l. ταῖς) καλυξυν Cas, fort. δικτυωτοῖς ἕλιξιν 
l e. sertis ἐμ retium formam compositis 
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τεγῶν λαμπάσι δᾳδουχουμένης πάσης τῆς ᾿4ϑηναίων 
πόλεως. καὶ ἔκτοτε ἐκέλευσεν ἑαυτὸν “ιόνυσον ἀνα- 
κηρύττεσϑαι κατὰ τὰς πόλεις ἁπάσας. καὶ Γάιος δὲ 

ὃ αὐτοκράτωρ ὁ Καλλίκολα προσαγορευϑεὶς διὰ τὸ ἐν à 
στρατοπέδῳ γεννηθῆναι οὐ μόνον ὠνομάξετο νέος Ζ1ιό- 
νυσος, ἀλλὰ καὶ τὴν “Διονυσιακὴν πᾶσαν ἐνδύνων 
στολὴν προΐει καὶ οὕτως ἐσκευασμένος ἐδίκαξεν. 

80. εἰς ταῦτα ἔστιν ἀποβλέποντας τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς 
ἀγαπᾶν τὴν ᾿Ἑλληνικὴν πενίαν, λαμβάνοντας πρὸ ὁφ- 

10 ϑαλμῶν καὶ τὰ παρὰ Θηβαίοις δεῖπνα, περὶ ὧν Κλείτ- 
αρχος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν περὶ ᾿Δλέξανδρον ἱστοριῶν 
(p. τ Μὴ, διηγούμενος καὶ ὅτι "ὁ πᾶς αὐτῶν πλοῦτος 
ηὑρέϑη μετὰ τὴν ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου τῆς πόλεως κατα- 
σχαφὴν ἐν ταλάντοις τετρακοσίοις τεσσαράκοντά, φησὶν e 

15 ὅτι τε μικρόψυχοι ἦσαν καὶ τὰ περὶ τὴν τροφὴν λίχνοι, 
παρασκευάξοντες ἐν τοῖς δείπνοις ϑρῖα καὶ ἑψητοὺς 
καὶ ἀφύας καὶ ἐγκρασιχύλους καὶ ἀλλᾶντας καὶ σχελί- 
δας καὶ ἔτνος" οἷσι Μαρδόνιον εἴστίασε μετὰ τῶν ἄλ- 
λων πεντήκοντα Περσῶν ᾿Ατταγῖνος ὃ Φρύνωνος, ὅν 

10 φησιν Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἐνάτῃ (c.16) μεγάλως [πλούτῳ] 
παρεσκευάσϑαι. ἡγοῦμαι (δ᾽. ὅτι οὐκ ἂν περιεγένοντο f 
οὐδ᾽ ἂν ἐδέησε τοῖς Ἕλλησι περὶ Πλαταιὰς παρατάτ- 
τεσϑαι ἀπολωλόσιν ἤδη ὑπὸ τῶν τοιούτων τροφῶν. 

81. ᾿Δἀρκαδικὸν δὲ δεῖπνον διαγράφων ὁ Μιλήσιος 
à5 Ἑκαταῖος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Γενεαλογιῶν (FHG I 38) 

μάξας φησὶν εἶναι καὶ ὕεα κρέα. “ἀρμόδιος ὃὲ ὃ 
«Μεπρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων 

σι 

3 διονύσιον A: cor.O 8 ἀποβλέποντα A: corr. C 9 λαμ- 
βάνοντα A: corr.O 11 Olitarchiverba maletradita 17 ἐγχρα- 
σιλόχους A:com.O 19 ᾿ἀτταγῖνος Herod: αὕταμνος Α 80 πλούτῳ 
del Mein. ex Herod 31 fort. παρασκευάσασθαι δ᾽ τὐὰ. Nen. 
35 πλάταιαρ α 33,38 παράττεσϑαι A:com.e Ὁ octo BS. Ἵ 
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οὐδὲ τοῖς σιτουμένοις ἐν πρυτανείῳ ἔξωϑεν προσεισφέ- 
ρειν τι βρώσιμον ἔξεστι, μόνα δὲ ταῦτα καταναλί- 
σχουσι, τὰ ὑπολειπόμενα τοῖς οἰκέταις μεταδιδόντες. 

τδοταῖς δ᾽ ἄλλαις ἡμέραις πάσαις τοῦ ἐνιαυτοῦ ἔξεστι τῶν 

Θ 

σιτουμένων τῷ βουλομένῳ ἀνελϑόντι eig τὸ πρυτανεῖον 6 

δειπνεῖν, οἴκοϑεν παρασκευάσαντα αὑτῷ λάχανόν τι ἢ 
τῶν ὀσπρίων καὶ τάριχος ἢ ἰχϑύν, κρέως δὲ χοίρείου 
βραχύτατον, καὶ τούτων μεταλαμβάνων ... κοτύλην 
οἴνου. γυναικὶ δὲ οὐκ ἔξεστιν εἰσιέναι εἰς τὸ πρυτα- 
νεῖον ἢ μόνῃ τῇ αὐλητρίδι. οὐκ εἰσφέρεται δὲ οὐδὲ 
ἀμὶς εἰς τὸ πρυτανεῖον. ἐὰν δέ τις Νααυχρατιτῶν yd- 
μους ἑστιᾷ, ὡς ἐν τῷ γαμικῷ νόμῳ γέγραπται, ἀπεί- 
ρήται φὰ καὶ μελίπηκτα δίδοσθαι. τίς δὲ ἡ τούτων 
αἰτία Οὐλπιανὸς ἡμᾶς διδάσκειν δίκαιος. 

38. 4vxéag δ᾽ ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς προκρίνων ἡ 
τὰ Αἰγυπτιακὰ δεῖπνα τῶν Περσικῶν "Αἰγυπτίων is 
στρατευσάντων, φησίν, ἐπὶ Ὦχον τὸν Περσῶν βασιλέα 

καὶ νικηϑέντων ἐπεὶ ἐγένετο αἰχμάλωτος ὃ τῶν Alyv- 
πτίων βασιλεύς, ὃ Ὦχος αὐτὸν φιλανθρώπως ἄγων 
ἐκάλεσε καὶ ἐπὶ δεῖπνον. τῆς οὖν παρασκευῆς ysvo-9 
μένης λαμπρᾶς ὃ Αἰγύπτιος κατεγέλα ὡς εὐτελῶς τοῦ 
Πέρσου διαιτωμένου. “εἰ δὲ ϑέλεις εἰδέναι, ἔφη, ὦ 

βασιλεῦ. πῶς δεῖ σιτεῖσϑαι τοὺς εὐδαίμονας βασιλέας, 
ἐπίτρεψον τοῖς ἐμοῖς ποτε γενομένοις μαγείροις παρᾶ- 
σχκευάσαι σοι Αἰγύπτιον δεῖπνον. καὶ κελεύσαντος ἐπεὶ 8 
παρεσκευάσθη, ᾿σϑεὶς ὁ ὁ Ὦχος τῷ δείπνῳ “κακὸν κα- 
κῶς δε, ἔφη, ὦ «Αἀὐἰγύπτιε, ἀπολέσειαν οἵ ϑεοί, ὅστις 

δεῖπνα τοιαῦτα καταλιπὼν ἐπεϑύμησας ϑοίνης εὐτε- 

6.7 λάχανον ἤἥτιτῶν αὶ "7 ὀσπρείων À 8 hiatum not. Cas 
15 Avx£ag ABrunck, ef. XIII 660e. XIV 616d: λυγκεὺς AC — 26. 
97 κακὸν κακῶς σέ y ἀπολέσειαν of θεοί trimetrum agnovit Mein 
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παιὰν ἄδεται, ὅταν δὲ τοῖς ἥρωσι ϑύωσι, βουϑυσία 
μεγάλη γίνεται καὶ ἑστιῶνται πάντες μετὰ τῶν δούλων" 
οἱ δὲ παῖδες ἐν ταῖς ἑστιάσεσι μετὰ τῶν πατέρων ἐπὶ 
λίϑων καϑήμενοι γυμνοὶ συνδειπνοῦσιν᾽ Θεόπομπος ἃ 

ὁ δ᾽ ἐν τῇ ἕκτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν Φιλιππικῶν (FHG 
1 819) “οἵ "4gxdósc, φησίν, ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν ὑποδέ- 
χονται τοὺς δεσπότας καὶ τοὺς δούλους καὶ μίαν πᾶσι 

τράπεξαν παρασκευάξουσι καὶ τὰ σιτία πᾶσιν tig τὸ 
μέσον παρατιϑέασι καὶ κρατῆρα τὸν αὐτὸν πᾶσι κιρ- 

τὸ νᾶσι 

82. 'παρὰ δὲ Ναυχρατίταις,᾽ ὥς φησιν Ἑρμείας 
ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν περὶ τοῦ Γρυνείου ᾿Απόλλωνος 

(FHG II 80), *Zv τῷ πρυτανείῳ δειπνοῦσι γενεθλίοις 
Ἑστίας Πρυτανίτιδος καὶ “πονυσίοις, ἔτει δὲ τῇ τοῦ 

πὸ Κωμαίου ᾿ἀπόλλωνος πανηγύρει, εἰσιόντες πάντες ἐν 
στολαῖς λευκαῖς, ἃς μέχρι καὶ νῦν καλοῦσι πρυτανικὰς 6 
ἐσθῆτας. καὶ κατακλιϑέντες ἐπανίστανται εἰς γόνατα 
τοῦ ἱεροκήρυκος τὰς πατρίους εὐχὰς καταλέγοντος συ- 
σπένδοντες. μετὰ δὲ ταῦτα κατακλιϑέντες λαμβάνου- 

Bo Gwv ἕχαστος olvov κοτύλας δύο πλὴν τῶν ἱερέων τοῦ 
τε Πυϑίου ᾿ἀπόλλωνος καὶ τοῦ “ιονύσου" τούτων γὰρ 
ἑκατέρῳ διπλοῦς ὁ olvog μετὰ καὶ τὼν ἄλλων μερίδων 
δίδοται. ἔπειτα ἑκάστῳ παρατίϑεται ἄρτος καϑαρὸς 
εἰς πλάτος πεποιημένος, ἐφ᾽ ᾧ ἐπίκειται ἄρτος ἕτερος, f 

ἐδ ὃν χριβανίτην καλοῦσι, καὶ κρέας ὕειον καὶ λεκάριον 
πτισάνης ἢ λαχάνου τοῦ κατὰ καιρὸν γινομένου dá τε 
δύο καὶ τυροῦ τροφαλὶς σῦχά τε ξηρὰ καὶ πλακοῦς 
καὶ στέφανος, καὶ ὃς ἂν ἔξω τι τούτων ἱεροποιὸς 
παρασκευάσῃ ὑπὸ τῶν τιμούχων ξημιοῦται, ἀλλὰ μὴν 

B fort ταὐτὰ σιτία 153 γρυνίον δι τὸ Κωψοίον τὰς 
spectum, for. ἄωμήτου E 

?w* 
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οὐδὲ τοῖς σιτουμένοις ἐν πρυτανείῳ ἔξωϑεν προσεισφέ- 

ρειν τὸ βρώσιμον ἔξεστι, μόνα δὲ ταῦτα καταναλί. 
σκουόι, τὰ ὑπολειπόμενα τοῖς οἰκέταις μεταδιδόντες. 

τδοταῖς δ᾽ ἄλλαις ἡμέραις πάσαις τοῦ ἐνιαυτοῦ ἔξεστι τῶν 

σιτουμένων τῷ βουλομένῳ ἀνελθόντι εἰς τὸ πρυτανεῖον 5 

δειπνεῖν, οἴκοϑεν παρασκευάσαντα αὑτῷ λάχανόν τι ἢ 
τῶν ὀσπρίων καὶ τάριχος ἢ ἰχϑύν, κρέως δὲ χοίρείου 
βραχύτατον, καὶ τούτων μεταλαμβάνων... κοτύλην 
οἴνου. γυναικὶ δὲ οὐκ ἔξεστιν εἰσιέναι εἰς τὸ πρυτα- 
νεῖον ἢ μόνῃ τῇ αὐλητρίδι. οὐκ εἰσφέρεται δὲ οὐδὲ 
ἀμὶς εἰς τὸ πρυτανεῖον. ἐὰν δέ τις Ναυχρατιτῶν γά- 
uovg ἑστιᾷ, ὡς ἐν τῷ γαμικῷ νόμῳ γέγραπται, ἀπεί- 

b φηται φὰ καὶ μελίπηκτα δίδοσθαι. τίς δὲ ἡ τούτων 
αἰτία Οὐλπιανὸς ἡμᾶς διδάσκειν δίκαιος. 

383. A4vxéag δ᾽ ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς προκρίνων 15 

τὰ Αἰγυπτιακὰ δεῖπνα τῶν Περσικῶν "Αἰὐἰγυπτέων ém- 
στρατευσάντων, φησίν, ἐπὶ Ὦχον τὸν Περσῶν βασιλέα 
καὶ νικηϑέντων ἐπεὶ ἐγένετο αἰχμάλωτος ὃ τῶν Aiyv- 
πτίων βασιλεύς, ὁ Ὦχος αὐτὸν φιλανϑρώπως ἄγων 
ἐκάλεσε καὶ ἐπὶ δεῖπνον. τῆς οὖν παρασκευῆς γενο- Ὁ 
μένης λαμπρᾶς ὃ Αἰγύπτιος κατεγέλα ὡς εὐτελῶς τοῦ 

c Πέρσου διαιτωμένου. “εἰ δὲ ϑέλεις εἰδέναι, ἔφη, ὦ 
βασιλεῦ, πῶς δεῖ σιτεῖσϑαι τοὺς εὐδαίμονας βασιλέας, 
ἐπίτρεψον τοῖς ἐμοῖς ποτὲ γενομένοις μαγεέροις παρα- 
σκευάσαι σοι Αἰγύπτιον δεῖπνον. καὶ κελεύσαντος ἐπεὶ 36 

παρεσκευάσϑη, ἡσθεὶς ὃ Ὦχος τῷ δείπνῳ “κακὸν xa- 
κῶς σε, ἔφη, ὦ Αἰγύπτιε, ἀπολέσειαν oí ϑεοί, ὅστις 

δεῖπνα τοιαῦτα καταλιπὼν ἐπεϑύμησας ϑοίνης εὐτε- 

6.7 λάχανον jt vOv αὶ " ὀσπρείων À 8. hiatum not. Cas 
15 “νπέαρ ABrunck, cf. XIIT 660e. XIV 6104: Avyxsvg AC — 96. 
27 κακὸν κακῶς σέ γ᾽ ἀπολέσειαν οἱ ὃ᾽ εοί SàxoeNeoxo eum esit Mein 
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λεστέρας. τίνα δ᾽ ἦν τὰ Αἰγύπτια δεῖπνα Πρωτα- 
γορίδης ἐν τῷ α΄ περὶ Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει 
ἡμᾶς λέγων οὕτως (FHG IV 484)" ἱτρίτη δέ ἐστιν ᾿ἰδέα 
δείπνων «Αἰγυπτιακὴ τραπεξῶν μὲν οὐ παρατιϑεμένων, 

δ πινάκων δὲ περιφερομένων.᾽ 
84, παρὰ δὲ Γαλάταις φησὶ Φύλαρχος ἐν τῇ 

ἔκτῃ (FHG 886) ἐπὶ ταῖς τραπέξαις ἄρτους πολλοὺς 
κατακεχλασμένους παρατίϑεσθαι χύδην καὶ κρέατα ἐκ 
τῶν λεβήτων, ὧν οὐδεὶς γεύεται εἰ μὴ πρότερον ϑεά- 

10 σηται τὸν βασιλέα εἰ ἥψατο τῶν παρακειμένων. ἐν δὲ 
τῇ τρίτῃ ὁ αὐτὸς Φύλαρχος ᾿Δἀριάμνην φησὶ ib, 884) 
τὸν Γαλάτην πλουσιώτατον ὄντα ἐπαγγείλασϑαι ἑστιᾶ- 
σαι Γαλάτας πάντας ἐνιαυτὸν καὶ τοῦτο συντελέσαι. 

ποιήσαντα οὕτως. κατὰ τύπους τῆς χώρας [καὶ] τὰς 
15 ἐπικαιροτάτας τῶν ὁδῶν διέλαβε σταϑμοῖς ἐπί τὸ τού- 

τοις ἐκ χαράκων καὶ [τῶν] καλάμων τῶν [τε] οἰσυίνων 
ἐπεβάλλετο σκηνὰς χωρούσας ἀνὰ τετρακοσίους ἄνδρας 

καὶ πλείους ἔτι, καϑὼς ἂν ἐχποιῶσιν οἵ τόποι τό τ᾽ 
ἀπὸ τῶν πόλεων δέξασϑαι καὶ τῶν κωμῶν μέλλον ἐπιρ- 

20 ρεῖν πλῆϑος. ἐνταῦϑα δὲ λέβητας ἐπέστησε κρεῶν - 
παντοδαπῶν μεγάλους, oUg πρὸ ἐνιαυτοῦ καὶ πρὸ τοῦ 
μέλλειν μεταπεμψάμενος τεχνίτας ἐξ ἄλλων πόλεων 
ἐχαλκεύσατο. ϑύματα δὲ καταβάλλεσθαι ταύρων καὶ ὃ 
συῶν καὶ προβάτων τε καὶ (τῶν) λοιπῶν κτηνῶν ἕἔκά- 

35 στῆς ἡμέρας πολλά, πίϑους τε οἴνου παρεσκευάσϑαι. 
καὶ πλῆθος ἀλφίτων πεφυραμένων. “καὶ οὐ μόνον, 
φησίν, οἷ παραγινόμενοι τῶν Γαλατῶν ἀπὸ τῶν κωμῶν 

£. 

7 ἐπὶ K: ἐν AC 8 χρέα & 12. 13 fort. ἕστιάσειν, 
14 xal om. C, sed latet fort. adiectivum. ad τόπους referendum. 
15 Cea corr. je 16 τῶν et τε del. K, calami 
non proprio sensu dit 33 μέλλειν integyoxo vh Ao, «ex. exi 
σειν — 94 τῶν üdd. Mein — 95 pera eve 33 esu. Ὁ 
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καὶ τῶν πόλεων ἀπέλαυον, ἀλλὰ καὶ οἷ παριόντες ξένοι 
ὑπὸ τῶν ἐφεστηχότων παίδων οὐκ ἠφίεντο ἕως ἂν 
μεταλάβωσι τῶν παρασκευασϑέντων.᾽ 

35. Θρᾳκίων δὲ δείπνων μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν 
ξ΄ ᾿ἀναβάσεως (ὁ. 8, 91) τὸ παρὰ Σεύϑῃ διαγράφων 

Ἰδισυμπόσιον ἐν τούτοις “ἐπειδὴ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον πάντες (τὸ δὲ δεῖπνον ἦν καϑημένοις κύκλῳ), 
ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰσηνέχϑησαν πᾶσιν. οὗτοι δὲ ὅσον 
εἴκοσι κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων καὶ ἄρτοι ξύμητες 
μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι. X 
μάλιστα δ᾽ al τράπεξαι κατὰ τοὺς ξένους αἰεὶ ἐτέϑεντο᾽ 
νόμος γὰρ ἦν. καὶ πρῶτος τοῦτ᾽ ἐποίει Σεύϑης" ἀνε- 
λόμενος τοὺς παρ᾽ αὑτῷ κειμένους ἄρτους διέκλα κατὰ 

μικρὰ καὶ διερρίπτει οἷς αὐτῷ ἐδόκει καὶ τὰ κρέα 
ὡσαύτως, ὅσον μόνον γεύσασϑαι ἑαυτῷ καταλιπών. 1 

b καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐποίουν, x«9' οὖς καὶ 
αἱ τράπεξαι ἔκειντο. ᾿Δρκὰς δέ τις ᾿Αρύστας ὄνομα, 
φαγεῖν δεινός, τὸ μὲν διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν 
δ᾽ εἰς τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα ϑέ- 
μενος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. κέρατα δὲ οἴνου περιέ- 90 

φερον καὶ πάντες ἐδέχοντο. ὁ δὲ ᾿ἀρύστας ἐπεὶ παρ᾽ 
αὐτὸν φέρων τὸ κέρας ὁ οἰνοχύος ἦν, εἶπεν ἰδὼν τὸν 
Ξενοφῶντα οὐκ ἔτι δειπνοῦντα᾽ “ἐκείνῳ, ἔφη, δός" 
σχολάξει γὰρ ἤδη, ἐγὼ δ᾽ οὔπω. ἐνταῦϑα μὲν δὴ 
γέλως ἐγένετο. ἐπεὶ δὲ προὐχώρει ὃ πότος, εἰσῆλϑεν 25 
ἀνὴρ Θρᾷξ ἵππον ἔχων λευκὸν καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν 
ἱπροπίνω σοι, ὦ Σεύϑη, ἔφη, καὶ τὸν ἵππον δωροῦ- 
μαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν ϑέλῃς αἱρήσεις καὶ 

ex 

e 

o 

1 ἀπήλαυον ÀC: corr. Di 6 £': ἕξ AC 10 πρὸς de- 
lendum apud Xenophontem Δ δ᾽ αὖ Xen: 0b A 14 διε- 
ρέττει À 24.95 μὲν ἤδη καὶ γέλως € 



10 

15 

4 343 

ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον ἄλλος παῖδα 
εἰσαγαγὼν οὕτως ἐδωρήσατο προπένων καὶ ἄλλος ἱμά- 
τια τῇ γυναικί, καὶ Τιμασίων προπίνων φιάλην τὲ 
ἀργυρᾶν καὶ κοπίδα ἀξίαν δέκα μνῶν. Γνήσιππος δέ 
τις ᾿4ϑηναῖος ἀναστὰς εἶπεν ὅτι ἀρχαῖος εἴη νόμος 
κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἃ 
ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα. Ξενο- 
φῶν δὲ ἀνέστη ϑαρσαλέως καὶ δεξάμενος τὸ κέρας 
εἶπεν" “ἐγώ σοι, ὦ Σεύϑη, δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς 
ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους εἶναι πιστοὺς καὶ οὐ- 
δένα ἄκοντα. καὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦν- 
τεβ, ἀλλὰ καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν 
βουλόμενοι: καὶ ó Σεύϑης ἀναστὰς συνέπιε καὶ συγ- 
κατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας. μετὰ δὲ ταῦτα 
εἰσῆλθον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ ὁ 
σάλπιγξιν ὠμοβοείαις δυϑμούς τε καὶ olov& μάγαδιν 
σαλπίζοντες: 

36. Ποσειδώνιος δὲ ὃ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν ταῖς 
ἱστορίαις, αἷς συνέϑηκεν οὐκ ἀλλοτρίως ἧς προήρητο 
φιλοσοφίας πολλὰ παρὰ πολλοῖς ἔϑιμα καὶ νόμιμα 
ἀναγράφων (FHG II 260) ᾿ Κελτοί, φησί, τὰς τροφὰς 
προτίθενται χύρτον ὑποβάλλοντες καὶ ἐπὶ τραπεξῶν 
ξυλίνων μικρὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπηρμένων. ἡ τροφὴ δ᾽ 
ἐστὶν ἄρτοι μὲν ὀλίγοι, κρέα δὲ πολλὰ ἐν ὕδατι καὶ 
ὀπτὰ ἐπ᾿ ἀνθράκων ἢ ὀβελίσκων. προσφέρονται 0bi52 
ταῦτα καϑαρείως μέν, λεοντωδῶς δέ, ταῖς χερσὶν ἀμ- 
φοτέραις αἴροντες ὅλα μέλη καὶ ἀποδάκνοντες, ἐὰν ὃὲ qj 
τι δυσαπόσπαστον, μαχαιρίῳ μικρῷ παρατέμνοντες, ὃ 

4 ταπίδα Xen 8 ϑαρραλέως Xen 18 συνεξέπιε Xen 
16 ὠμοβοίαις αὶ μαγάδι Xen 9ὲ fort ποιλὰ ζιῳϑα ὧν 
ὅδατι 36 καθαρίως A: com. Ὁ 
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τοῖς xoAsoig ἐν ἰδίᾳ θϑήκχῃ παράκειται. προσφέρονται 
óà xal ἐχϑὺς οἵ τε παρὰ τοὺς ποταμοὺς οἰκοῦντες καὶ 

παρὰ τὴν ἐντὸς καὶ τὴν ἔξω ϑάλασσαν, καὶ τουτους 
δὲ ὀπτοὺς μετὰ ἁλῶν καὶ ὄξους καὶ xvuívov: τοῦτο 
δὲ καὶ εἰς τὸ ποτὸν ἐμβάλλουσιν. ἐλαίῳ δ᾽ οὐ qoóv-5 
ται διὰ σπάνιν καὶ διὰ τὸ ἀσύνηθες ἀηδὲς αὐτοῖς 

φαίνεται. ὅταν ὃὲ πλείονες συνδειπνῶσι, κάθηνται 
μὲν ἐν κύχλῳ, μέσος δὲ Ó κράτιστος ὡς ἂν κορυ- 
φαῖος χοροῦ, διαφέρων τῶν ἄλλων ἢ κατὰ τὴν πολε- 
μικὴν εὐχέρειαν ἢ κατὰ γένος ἢ κατὰ πλοῦτον. ὁ δ᾽ Ww 
ὑποδεχόμενος παρ᾽ αὐτόν, ἐφεξῆς δ᾽ ἑκατέρωθι xav 
ἀξίαν ἧς ἔχουσιν ὑπεροχῆς. καὶ οἵ μὲν τοὺς ϑυρεοὺς 
ὁπλοφοροῦντες ἐκ τῶν ὀπίσω παρεστᾶσιν, οἵ δὲ δορυ- 
φόροι κατὰ τὴν ἀντικρὺ καθήμενοι κύκλῳ καϑάπερ 
oí δεσπόται συνευωχοῦνται. τὸ δὲ ποτὸν oí διακο- 1" 
νοῦντες ἐν ἀγγείοις περιφέρουσιν ἐοικόσι μὲν ἀμβί. 
xoig, ἢ κεραμέοις ἢ ἀργυροῖς" καὶ γὰρ τοὺς πένακας 
ἐφ’ ὧν τὰς τροφὰς προτίϑενται τοιούτους ἔχουσιν᾽ 

οὗ ὃὲ χαλκοῦς, οὗ δὲ κάνεα ξύλινα καὶ πλεκτά. τὸ 

δὲ πινόμενόν ἐστι παρὰ μὲν τοῖς πλουτοῦσεν οἷνος ἐξ Ὁ 
Ἰταλίας καὶ τῆς Μασσαλιητῶν χώρας παρακομιξόμενος, 
ἄκρατος δ᾽ οὗτος" ἐνίοτε δὲ ὀλίγον ὕδωρ παραμίέγνυ- 
ται παρὰ δὲ τοῖς ὑποδεεστέροις ξύϑος πύρινον μετὰ 
μέλιτος ἐσκευασμένον, παρὰ δὲ τοῖς πολλοῖς x«9" αὑτό᾽ 
καλεῖται δὲ κόρμα. ἀπορροφοῦσι δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πο- 9: 
τηρίου κατὰ μικρόν, οὐ πλεῖον κυάϑου" πυκνότερον 
δὲ τοῦτο ποιοῦσι. περιφέρει δὲ ὁ παῖς ἐπὶ τὰ δεξιὰ 
καὶ τὰ λαιά οὕτως διακονοῦνται. καὶ vovg ϑεοὺς 

10 εὐχειρέαν Mein 12 ϑυραιοὺς Α (ϑυρεαφόροι C) 22 δὲ 
x«l C 424 καὶ αὐτὸ xaO" αὑτό Eust. 871, 57 (non C) inter- 
pretandi causa opinor 
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προσχυνοῦσιν ἐπὶ τὰ δεξιὰ στρεφόμενοι. 81. ἔτι ὃ 
“Ποσειδώνιος διηγούμενος καὶ τὸν Δουερνίου τοῦ Βι- 
τύιτος πατρὸς πλοῦτον τοῦ ὑπὸ Ῥωμαίων καϑθαιρε- 
ϑέντος, φησὶ δημαγωγοῦντα αὐτὸν τοὺς ὄχλους ἐν 

5 ἅρματι φέρεσϑαι διὰ τῶν πεδίων καὶ διασπείρειν 
χρυσίον καὶ ἀργύριον ταῖς ἀκολουϑούσαις τῶν Κελτῶν 
μυριάσι φράγμα τε ποιεῖν δωδεκαστάδιον τετράγωνον, 
ἐν à πληροῦν μὲν ληνοὺς πολυτελοῦς πόματος, παρα- e 
σκευάξειν δὲ τοσοῦτο βρωμάτων πλῆϑος ὥστε ἐφ᾽ 

10 ἡμέρας πλείονας ἐξεῖναι τοῖς βουλομένοις εἰσερχομέ- 
voig τῶν παρασκευασϑέντων ἀπολαύειν ἀδιαλείπτως 
διακονουμένους. ἀφορίσαντος δ᾽ αὐτοῦ προϑεσμίαν 
ποτὲ τῆς ϑοίνης ἀφυστερήσαντά τινα τῶν βαρβάρων 
ποιητὴν ἀφικέσϑαι καὶ συναντήσαντα μετὰ gre ὑμνεῖν 

35 αὐτοῦ τὴν ὑπεροχήν, ἑαυτὸν δ᾽ ἀποϑρηνεῖν ὅτι ὑστέ- 
θηκε, τὸν δὲ τερφϑέντα ϑυλώκιον αἰτῆσαι χρυσίου καὶ 
ῥῖψαι αὐτῷ παρατρέχοντι. ἀνελόμενον δ᾽ ἐκεῖνον πά- € 
λιν ὑμνεῖν λέγοντα διότι τὰ ἴχνη τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς ἀρ- 
ματηλατεῖ χρυσὸν καὶ εὐεργεσίας ἀνθρώποις φέρει. 

30 ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ ἱστόρησεν. 
88. ἐν δὲ τῇ πέμπτῃ περὶ Πάρϑων διηγούμενός φη- 
σιν (ib. 364)" “ὁ δὲ καλούμενος φίλος τραπέξης μὲν οὐ 
κοινωνεῖ, χαμαὶ δ᾽ ὑποκαϑήμενος ἐφ᾽ ὑψηλῆς κλίνης 
κατακειμένῳ τῷ βασιλεῖ τὸ παραβληϑὲν ὑπ’ αὐτοῦ 

85 χυνιστὶ σιτεῖται καὶ πολλάκις διὰ τὴν τυχοῦσαν αἷ- 

1. 8 fort. ἔτι δὲ Ποσ. 3. 8 Βιτυίτου πατὴρ Λουέριος Strab. 
IV p.191 sine dubio ex Posidonio 5 διασπείρων Strab: σπεί- 
on» AC 6 χρυσὸν καὶ ἄργυρον A: corr. K, cf. Strabo qui ait 
χρυσοῦ vécue καὶ ἀργύρου Β πληροῦμεν À πληροῦν C: 
tor. s 9 δὲ Κι τε AC — 11 ἀδιαλίπτως A — 12 διακο- 
γουμένοις Schw, polius v. 10 εἰσερχομένους 18 υστερήσαντα 
Mein — 18.14 fort. τῶν βάρδων καλουμένων ποιητῶν — M ὄνες- 
λόμενοι A: o e 20 ἰστόρηκεν Nie. : 
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μονομάχων, ὅτε καὶ κορεσϑέντες δείπνου xol μέϑης 
εἰσεκάλουν τοὺς μονομάχους. καὶ ὃ μὲν ἅμα ἐσφάτ- 

1δάτετο, αὐτοὶ δ᾽ ἐκρότουν ἐπὶ τούτῳ ἡδόμενοι. ἤδη δέ 

τ’ 

τις κἀν ταῖς διαϑήκαις γέγραφεν γυναῖκας εὐπρεπε- 

στάτας μονομαχῆσαι ἃς ἐκέχτητο, ἕτερος δὲ παῖδας ὕ 
ἀνήβους ἐρωμένους ἑαυτοῦ. ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἠνέσχετο 
ὁ δῆμος τὴν παρανομίαν ταύτην, ἀλλ᾽ ἄκυρον τὴν 
διαϑήκην ἐποίησεν ᾿Ερατοσϑένης δ᾽ ἐν πρώτῳ 
Ὀλυμπιονικῶν (fr. 22 Muell) τοὺς Τυρρηνούς φησι πρὸς 

αὐλὸν πυχτεύειν. ι 
40. Ποσειδώνιος δ᾽ ἐν τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν 

ἱστοριῶν (FHG III 259) * Κελτοί, φησίν, ἐνίοτε παρὰ 
τὸ δεῖπνον μονομαχοῦσιν. ἐν γὰρ τοῖς ὅπλοις ἀγερ- 
ϑέντες σκιαμαχοῦσι καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀκροχειρέξον- 
ται, ποτὲ δὲ καὶ μέχρι τραύματος προίασιν καὶ ἐκ 15 

τούτου ἐρεϑισϑέντες, ἐὰν μὴ ἐπισχῶσιν οἱ παρόντες, 
καὶ ἕως ἀναιρέσεως ἔρχονται. τὸ δὲ παλαιόν, φησίν, 
ὅτι παρατεϑέντων κωλήνων τὸ μηρίον ὁ κράτιστος 
ἐλάμβανεν" εἰ δέ τις ἕτερος ἀντιποιήσαιτο, συνίσταντο 

μονομαχήσοντες μέχρι ϑανάτου. ἄλλοι δ᾽ ἐν ϑεάτρῳ 9 
λαβόντες ἀργύριον ἢ χρυσίον, oV δὲ οἴνου κεραμίων 
ἀριϑμόν τινα, καὶ πιστωσάμενοι τὴν δόσιν καὶ τοῖς 
ἀναγκαίοις φίλοις διαδωρησάμενοι ὕπτιοι ἐκταϑέντες 
ἐπὶ ϑυρεῶν κεῖνται, καὶ παραστάς τις ξίφει τὸν λαι- 

μὸν ἀποκόπτει. Εὐφορίων δ᾽ ὃ Χαλκιδεὺς ἐν ἴστο- 
οικοῖς ὑπομνήμασιν (fr.98 M) οὕτω γράφει" “παρὰ δὲ 
τοῖς Ρωμαίοις προτίϑεσϑαι πέντε μνᾶς τοῖς ὑπομένειν 

5 τ 

1 fort. οὖς καὶ deleto v. 2 TOUS μονομάχους 6 potius ἀλλ᾽ οὐ 
x 

γὰρ ἠνέσχετο 11 ΤΩΝ εἷς Λ τέλος ΤΟΥ͂ Z AP TOY ΗΑ: 
libri VIII initium potius fuit p. 153 f 18. 14 ἐγερϑέντες AC: 
corr, Schw 20 μονομαχήσαντες Δ΄: cov. Ὁ ἢ 0 «late ς 
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βουλομένοις τὴν κεφαλὴν ἀποχοπῆναι πελέκει, ὥστε 
τοὺς κληρονόμους κομίσασϑαι τὸ ἄϑλον᾽ καὶ πολλάκις 
ἀπογραφομένους πλείους δικαιολογεῖσϑαι καϑ' ὃ δι- 
καιότατός ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν ἀποτυμπανισϑῆναι. 

δ 41. Ἕρμιππος δ᾽ ἐν «' περὶ νομοϑετῶν (FHG 
ΠῚ 86) τῶν μονομαχούντων εὑρετὰς ἀποφαίνει Μαν- 
τινεῖς “Ἰημώνακτος ἑνὸς τῶν πολιτῶν συμβουλεύσαν- 
τος, καὶ ξηλωτὰς τούτων γενέσϑαι Κυρηναίους. Ἔφο- 
ρος δ᾽ ἐν ἕχτῃ ἱστοριῶν (FHG I261) ᾿ἥσχουν, φησί, 

10 τὰ πολεμικὰ οἵ Μαντινεῖς καὶ ᾿Αρκάδες, τήν τε στολήν 
τὴν πολεμικὴν καὶ τὴν ὅπλισιν τὴν ἀρχαίαν ὡς εὑρόν- 
τῶν ἐκείνων ἔτι καὶ νῦν Μαντινικὴν ἀποκαλοῦσι. 
πρὸς δὲ τούτοις καὶ ὁπλομαχίας καϑέσεις ἐν Μαντι- 
νείᾳ πρῶτον εὑρέϑησαν “4ημέου τὸ τέχνημα καταδεί- 

15 ἕαντος ὅτι δὲ ἀρχαῖον ἦν τὸ περὶ τοὺς μονομάχους 
καὶ ᾿ἀριστοφάνης εἴρηκεν ἐν Φοινίσσαις οὕτως 
(1538 K) 

ἐς Οἰδίπου δὲ παῖδε, διπτύχω κέρω, 
άφης κατέσκηψ᾽, ἔς τὲ μονομάχου πάλης 

30 ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν. 
ἔοικεν δὲ πεποιῆσϑαι τὸ ὄνομα οὐκ ἐκ τοῦ μάχη, ἀλλ᾽ 
ἐκ ῥήματος τοῦ μάχεσϑαι μᾶλλον συγκεῖσϑαι. ὁπότε 
γὰρ τὸ μάχη συντιϑέμενον τὸ τέλος εἰς 08 τρέπει, ὡς 

ἐν τῷ σύμμαχος, πρωτόμαχος, ἐπίμαχος, ἀντίμαχος, 
35 'φιλόμαχον γένος ἐκ Περσέος᾽ παρὰ Πιν ὃ άρῳ (fr.164B5, 

τηνικαῦτα προπαροξύνεται" ὁπότε δὲ παροξύνεται, τὸ 
μάχεσϑαι ῥῆμα περιέχει, ὡς ἐν τῷ πυγμάχος, ναυμά- 

8 x«9' ὅτι Κ 4 αὐτῶν C: αὐτὸ Α 6 fort. μονομα- 
χιῶν 8 τούτων C: τούτου A 13 ἐπικαλοῦσι Herw 18 μα- 
θήσεις AC: cor, K 18. 14 μαντινίαι A: com. O 18 der- 

£ 

^ 

«10s A: corr. Heringa 19 κατέσκηψέ τε μον. δ΄ cox. Y ox. 
38 εἰς og Coraes: ἴσως A 35 περσέως δ. corr. ϑοῦθῶν, 
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409, ᾿αὐτόν σε πυλαμάχε πρώτον᾽ παρὰ Στησιχόρῳ 
(fr. 48), ὁπλομάχος, τειχομάχος, πυργομάχος. 

o δὲ κωμῳδιοποιὸς Ποδείδιππος ἐν Πορνοβοσχῷ 

φησιν (IV 520 My 

ὁ μὴ πεπλευκὼς οὐδὲν ἑόρακεν κακόν" : 
155 τῶν μονομαχούντων ἐσμὲν ἀϑλιώτεροι. 

ὅτε δὲ καὶ οἱ ἔνδοξοι καὶ οἵ ἡγεμόνες ἐμονομάχουν 
καὶ ἐκ προκλήσεως τοῦτ᾽ ἐποίουν ἐν ἄλλοις εἰρήκαμεν. 
Δίυλλος δ᾽ ὃ ᾿4ϑηναῖος ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν 
φησιν (FHG II 861) ὡς Κάσανδρος ἐκ Βοιωτίας éxav- 10 

ιὼν καὶ ϑάψας τὸν βασιλέα καὶ τὴν βασίλισσαν ἐν 
Αἰγαίαις καὶ μετ᾽ αὐτῶν τὴν Κύνναν τὴν Εὐρυδίκης 
μητέρα καὶ τοῖς ἄλλοις τιμήσας οἷς προσήκει καὶ μο- 
νομαχίας ἀγῶνα ἔϑηκεν, εἰς ὃν κατέβησαν τέσσαρες 

τῶν στρατιωτῶν. 16 

42. Δημήτριος δ᾽ ὃ Σκήψιος ἐν τῷ ιε΄ τοῦ Τρωι- 
κοῦ διακόσμου (fr. 7 Gaede) παρὰ ᾿Αντιόχῳ, φησί, τῷ 
βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ προσαγορευϑέντι ἐν τῷ δείπνῳ 
πρὸς ὅπλα ὠρχοῦντο οὐ μόνον οἵ βασιλέως φίλοι. 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ βασιλεύς. ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς «Ηγησιά- 9 
vaxvx τὸν ᾿4λεξανδρέα ἀπὸ Τρῳάδος τὸν τὰς ἱστορίας 
γράψαντα ἢ τῆς ὀρχήσεως τάξις ἐγένετο, ἀναστὰς sine 
πότερον, ὦ βασιλεῦ, κακῶς ὀρχούμενόν us ϑεάσασϑαι 

βούλει ἢ καλῶς ἀπαγγέλλοντός μου ἴδια ποιήματα 94 
λεις ἀκροάσασϑαι;᾽ κελευσϑεὶς οὖν λέγειν οὕτως ἦσε 95 
τὸν βασιλέα ὥστ᾽ ἐράνου τε ἀξιωϑῆναι καὶ τῶν φίλων 

c εἷς γενέσϑαι. Δοῦρις δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν τῇ τῶν ἴστο- 
ριῶν ιξ΄ (FHG II 416) Πολυσπέρχοντά φησιν εἰ μεϑυ- 

8 εἰρήκαμεν i. e. fort. in libro primo 9 διύαλος À: 
corr. Cas — 11. 19 ἐν Αἰγαῖς recte Diod. 19, 52, ὅ, sed .Aegaeas 
babet eiiam Iustin. 7, 1, 10 14 ἀγῶνας À: corr. Mus 
1 fori, τῶν στρατηγῶν ' 98 με K: ἐμὰ AQ 

c 
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σϑείη καίτοι πρεσβύτερον ὄντα ὀρχεῖσθαι, οὐδενὸς 
“Μακεδόνων ὄντα δεύτερον οὔτε κατὰ τὴν στρατηγίαν 
οὔτε κατὰ τὴν ἀξίωσιν, καὶ ἐνδυόμενον αὐτὸν κρο- 
κωτὸν καὶ ὑποδούμενον Σικυώνια διατελεῖν ὀρχούμε- 
vov. ᾿Δγαθαρχίδης δ᾽ ὃ Κνίδιος ἐν ὀγδόῃ ᾿άσιατι- 
κῶν ἰστορεῖ (FH G III 196) ὡς οἵ ἑστιῶντες ᾿Δλέξανδρον 
τὸν Φιλίππου τῶν φίλων τὸ μέλλον παρατεϑήσεσθαι 
τῶν τραγημάτων περιεχρύσουν" ὅτε δὲ ϑέλοιεν ἀνα- 
λίσκειν, περιελόντες τὸν χρυσὸν ἅμα τοῖς ἄλλοις ἐξέ- 
βαλλον, ἵνα τῆς μὲν πολυτελείας οἷ φίλοι ϑεαταὶ γέ- 

νῶνται, οἵ δ᾽ οἰκέται κύριοι. ἐπιλελησμένοι δ᾽ ἦσαν 
οὗτοι, ὡς καὶ Δοῦρις ἱστορεῖ (FHG II 470), ὅτι καὶ 

Φίλιππος ὁ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πατὴρ ποτήριον χρυσοῦν 
ὁλκὴν ἄγον πεντήκοντα δραχμὰς κεκτημένος τοῦτο 
ἐλάμβανε κοιμώμενος ἀεὶ καὶ πρὸς κεφαλὴν αὑτοῦ 
κατετίϑετο. Σέλευκος δὲ (FHG III δ00) Θρᾳκῶν φησί 
τινὰς ἐν τοῖς συμποσίοις ἀγχόνην παίξειν βρόχον ἀρ- 
τήσαντας ἔκ τινος ὕψους [στρογγύλον], πρὸς ὃν κατὰ 
κάϑετον ὑποτίθεσθαι λίϑον εὐπερίτρεπτον τοῖς ἐπι- 

βαίνουσι. διαλαγχάνειν οὖν αὐτοὺς καὶ τὸν λαχόντα 
ἔχοντα δρεπάνιον ἐπιβαίνειν τῷ λίϑῳ καὶ τὸν τράχη- 
λον εἰς τὸν βρόχον ἐντιϑέναι" παρερχόμενον δὲ ἄλλον 
ἐγείρειν τὸν λέϑον" καὶ ὃ κρεμάμενος ὑποτρέχοντος 
τοῦ λίθου, ἐὰν μὴ ταχὺ φϑάσας ἀποτέμῃ τῷ δρεπάνῳ, 
τέϑνηκε, καὶ οἵ ἄλλοι γελῶσι παιδιὰν ἔχοντες τὸν 
ἐκείνου ϑάνατον. 

ἴ τῶν φίλων fort. delendum, οἵ, v.10 8 ϑέλοι 5 9 περιεᾶ- 
ϑόντες Αἱ com. C — 10. 11 γείνωνται A, oportebat γίνοιντο 
15 κοιμησόμενος Mein, sed alia fuerunt Duridis verba coll. VI 
381b et Plin. b.m. 33, 60 18 στρογγύλον post λίθον (v. 19) 
transp. Wilam, sed videtur adiectivi εὐπερίερεπτον interpretatio 
esse 19 προστίϑεσθαι AC: corr. Mein. — 19.98 τοῖς truy esae 

suspectum collv.32.93 98 ἐπιτρέχοντος NO: τε. 

£ 

o 
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f 48. ταῦτ᾽ εἰπεῖν εἶχον, ἄνδρες qíAot xal συμπόται 
(Arist. Plut. 264) τῶν Ἑλλήνων πολὺ πρῶτοι, περὶ ἀρ- 
χαίων συμποσίων ἐπιστάμενος. ἀκριβῶς δ᾽ ὁ σοφὸς 
Πλάτων ἐν τῷ πρώτῳ Νόμων περὶ συμποσέων διη- 
γεῖται λέγων οὕτως (. 6818)" “καὶ οὔτ᾽ ἂν ἐπ᾽ ἀγρῶν 
ἴδοις οὔτ᾽ ἐν ἄστεσιν ὅσων Σπαρτιάταις μέλει συμ- 

πόσια οὐδ᾽ ὁπόσα τούτοις ξυνεπόμενα πάσας ἡδονὰς 
Ἰδθχινεῖ κατὰ δύναμιν. οὐδ᾽ ἔστιν ὅστις ἂν ἀπαντῶν 

κωμάξοντί τινι μετὰ μέϑης ovx ἂν τὴν μεγέστην δί- 
κην εὐθὺς ἐπιϑείη καὶ οὐδ᾽ ἂν Διονύσια πρόφασιν t 
ἔχοντ᾽ αὐτὸν ῥύσαιτο, ὥσπερ ἐν ἁμάξαις εἶδον παρ᾽ 
ὑμῖν ἐγώ, καὶ ἐν Τάραντι δὲ παρὰ τοῖς ἡμετέροις 
ἀποίκοις πᾶσαν τὴν πόλιν ἐθεασάμην περὶ τὰ Διονύ- 
σια μεϑύουσαν. ἐν “ακεδαίμονι οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲν vor 
ovtov. 15 

44. καὶ ὁ Κύνουλκος “ἀλλ᾽ ὡς ὥφελον, ἔφη, τὴν 
Θράκιον ταύτην παίξας παιδιὰν διεφϑάρης" ἀνέτεινες 
γὰρ ἡμᾶς ὥσπερ νηστείαν ἄγοντας καὶ περιμένοντας 

b τὸ ἀνατέλλον ἄστρον, οὗ φασι μὴ φανέντος oí τὴν 
χρηστὴν ταύτην φιλοσοφίαν εὑρόντες νόμιμον εἶναι Ὁ 
μηδενὸς γεύεσθαι. “ἐγὼ δ᾽ ὁ τάλας᾽ κατὰ τὸν κωμῳ- 
διοποιὸν Ζ“έφιλον (II 658 K) 

κεστρεὺς ἂν εἴην ἕνεκα νηστείας ἄκρας. 
ἐπελάϑεσϑε δὲ καὶ ὑμεῖς τῶν τοῦ ποιητοῦ καλῶν, ὃς 
ἔφη (o 176) 36 

2 etiam haec τῶν 'EAA. π. πρῶτοι aliunde petita (non vero 
ex Arist. Lysistr. 1110) 3—18 hoc loco inepta 6 ἄστεος 
ὧν om. À 9 κομίξοντι À 10 οὔτ᾽ ὅν À 11 ido» ἃ 
14 παρ᾽ ἡμῖν δ᾽ οὐκ Plat 16 ἄλλως A: corr. Schw 17 fort. 
Θρᾳκῶν διεφϑάρησαν ετινὲες Α: corr. Schw 18 ὥσπερ 
(Ἰουδαίους) Wilam, sed videntur Iudaeorum sacra cum Chri 
stianorum confusa esse, quae ipso vocabulo χρηστὴν (v. 20) 
notantur 
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οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἐλέσϑαι. 
καὶ ὁ καλὸς δ᾽ ᾿Αριστοφάνης ἐν Κωκάλῳ ἔφη (1 84 K)* 

ἀλλ᾽ ἐστίν, ὦ πάτερ, κομιδῇ μεσημβρία, 
ἡνίκα γε τοὺς νεωτέρους δειπνεῖν χρεών. 

δ ἐμοί τε πολλῷ ἦν ἄμεινον κατὰ τὸ Παρμενίσκου τῶν 
κυνικῶν συμπόσιον δειπνεῖν ἢ ἐνθάδε πάντα ὥσπερ 
τοὺς πυρέσσοντας περιφερόμενα ὁρᾶν. γελασάντων 
δὲ ἡμῶν ἔφη τις" "ἀλλ᾽ ὦ λῷστε ἀνδρῶν, μὴ φϑονή- 
σῃς ἡμῖν τὸ Παρμενίσκειον ἐκεῖνο διελθεῖν συμπό- 

10 σιον. καὶ ὃς μετέωρον αὑτὸν παραναστήσας ἔφη" 
ὄμνυμι δ᾽ ὑμῖν, ἄνδρες, κατὰ τὸν ἡδὺν ᾿ἀντιφάνη. 
ὃς ἐν τῇ Παρεκδιδομένῃ ἔφη (II 88 K)* 

ὄμνυμι δ᾽ ὑμῖν, ἄνδρες, αὐτὸν τὸν ϑεόν, 
ἐξ οὗ τὸ μεϑύειν πᾶσιν ἡμῖν γίνεται. 

his ἡ μὴν ἐλέσϑαι τοῦτον ἂν ξῆν τὸν βίον 
ἢ τὴν Σελεύκου τοῦ βασιλέως ὑπεροχήν. 

5 ῥοφεῖν φακῆν ἐσθ᾽ ἡδὺ μὴ δεδοικότα, 
μαλακῶς καϑεύδειν ἄϑλιον δεδοικότα. 

45. ἀλλ᾽ ὅ γε Παρμενίσκος οὕτως ὑπήρξατο" 'Παρ- 
[3ὸ μενέσκος Μόλπιδι χαίρειν. πλεονάξων ἐν ταῖς προσ- 

φωνήσεσι πρὸς σὲ περὶ τῶν ἐπιφανῶν κλήσεων ἀγω- 
νιῶ μή ποτὲ εἰς πληϑώραν ἐμπεσὼν μεμψιμοιρήσῃς. 
διὸ καὶ μεταδοῦναί σοι βούλομαι τοῦ παρὰ Κέβητι 
τῷ Κυξικηνῷ δείπνου" προπιὼν δ᾽ ὑσώπου τὴν ὥραν 

i25 ἐπάναγε ἐπὶ τὴν ἑστίασιν. Διονυσίων γὰρ ὄντων 
"Agios παρελήφϑην πρὸς αὐτόν. κατέλαβον δὲ κυ- 
νικοὺς μὲν ἀνακειμένους ἕξ, ἕνα δὲ κύνουλκον Καρ- 

4 γε Di: καὶ αὶ 5 fort. ἔμοιγε 5. 6 ἄμεινον τὸ ἢ τὸ 
πωϑεῖν ἢ ἐνθάδε wr! Ο 9. παρμενίσκιον α' 14 ὁμῖν Αἱ 
corr. Mein 16 ἡμῖν ἐλ. A: corr. Cas — 19 Parmenisci cos 
Tivium ab Athenaeo efücium putat Wilam, ego que 
τὴν ὥραν K: τὴν ὥραν Α 50 fort. πρὸς αὐτοῦ 

ATHBNAEUS I. LJ 

D» 

J 
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νεῖον τὸν Μεγαρικόν. τοῦ δείπνου δὲ χρονίξοντος 
λόγος ἐγένετο ποῖον τῶν ὑδάτων ἡἤδιστόν ἐστιν. καὶ 
τῶν μὲν ἐγκωμιαζόντων τὸ ἀπὸ τῆς “έρνης. ἄλλων 
0$ τὸ ἀπὸ τῆς Πειρήνης, ὁ Καρνεῖος κατὰ Φιλόξενον 
εἶπε (ἔτ.  ν. 89 Bf?) ᾿τὸ κατὰ χειρῶν. καὶ τῆς τραπέξης 5 
παρατεϑείσης ἐδειπνοῦμεν "xol τὴν μὲν ἐξηντλοῦμεν 

f φακῆν, 9n δ᾽ ἐπεισέρρει (Nauck ἔν. ad. 62) εἶτα πάλιν 
φακοὶ προσηνέχϑησαν obs. βεβρεγμένοι, καὶ ὁ Ζειτρέ- 
quce δραξάμενος ἔφη" 

Ζεῦ, μὴ λάϑοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος φακῶν (Eur. 1 
Med. 826). 

καὶ ἄλλος ἑξῆς ἀνεβόησε (Nauck fr. ad. 65) 
φακός σε δαίμων καὶ φακὴ τύχη Acor. 

(ἐμοὶ δὲ κατὰ τὸν κωμικὸν Δίφιλον, φησὶν δ᾽ οὗτος 
ἐν Πελιάσι (11 662 K)* 15 

τὸ δειπνάριον ἀνθηρὸν ἦν, γλαφυρὸν σφόδρα" 
φακῆς κατ᾽ ἄνδρα τρυβλίον μεστὸν μέγα. 

157 B. πρώτιστον ovx ἀνθηρόν. A. ἐπὶ ταύτῃ φέρων 
εἰς τὸ μέσον ἐπεχόρευδσε σαπέρδης μέγας 
ὑπό τι δυσώδης οὗτος qoog ἀνϑίαν, 30 

ὃν πολλὰ ταῖς κίχλαις ἤδη λέγει. 
γέλωτος οὖν ἐπιρραγέντος παρῆν ἡ ϑεατροτορύνη Μέ- 
λισσα καὶ ἡ κυνάμυια Νίκιον᾽ αὗται δ᾽ ἦσαν τῶν οὐχ 
ἀσήμων ἑἕταιρίδων. ἀποβλέψασαι οὖν αὗται εἰς τὰ 
παρακείμενα καὶ ϑαυμάσασαι ἐγέλων. καὶ ἡ Νέμκιον 9 

b ἔφη" “οὐδεὶς ὑμῶν, ἄνδρες γενειοσυλλεκτάδαι, ἐχϑὺν 

14—21 de suo addit Athenaei Cynulcus 16 ἦν ἀνϑηρὸν 
AC: corr. Erfurdt 18 fort. πρῶτον τόδ᾽ γέρων Emperius 
20. 21 corrupti; conferri ,potest fortasse versiculus apud Plut. 
qu. conv. 668 b πρὸς κάππαριν τῆς, δυνάμενος πρὸς ἀνϑίαν 
21 πολλὰ χαίρειν Cas 99 γέλωτος Wos: theres οὗτος À 
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ἐσθίει; ἢ καϑάπερ ὁ πρόγονος ὑμῶν Μελέαγρος ὃ 
Γαδαρεὺς ἐν ταῖς Χάρισιν ἐπιγραφομέναις ἔφη τὸν 
Ὅμηρον Σύρον ὄντα τὸ γένος κατὰ τὰ πάτρια ἰχϑύων 
ἀπεχομένους ποιῆσαι τοὺς ᾿4χαιοὺς δαψιλείας πολλῆς 

5 οὔσης κατὰ τὸν Ελλήσποντον; ἢ μόνον ἀνέγνωτε συγ- 
γραμμάτων αὐτοῦ τὸ περιέχον λεκίϑου xal φακῆς σύγ- 
xQuGw; ὁρῶ γὰρ πολλὴν παρ᾽ ὑμῖν τῆς φακῆς τὴν 
σκευήν εἰς ἣν ἀποβλέπουσα συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν ὑμῖν 
κατὰ τὸν Σωκρατικὸν ᾿ἀντισϑένην ἐξάγειν ἑαυτοὺς τοῦ 

10 βίου τοιαῦτα σιτουμένους. πρὸς ἣν ὁ Καρνεῖος ἔφη" c 
"Εὐξίϑεος ὁ Πυϑαγορικός, ὦ Νίκιον, ὥς φησι Κλέ- 
αφχος ὃ περιπατητικὸς ἐν δευτέρῳ βίων (FHG II 808), 
ἔλεγεν ἐνδεδέσϑαι τῷ σώματι καὶ τῷ δεῦρο βίῳ τὰς 
ἁπάντων ψυχὰς τιμωρίας χάριν, καὶ διείπασϑαι τὸν 

15 ϑεὸν ὡς εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις, ἕως ἂν ἑκὼν αὖ- 
τοὺς λύσῃ, πλείοσι καὶ μείξοσιν ἐμπεσοῦνται τότε λύμαις. 
διὸ πάντας εὐλαβουμένους τὴν τῶν κυρίων ἀνάτασιν 
φοβεῖσϑαι τοῦ ξῆν ἑκόντας ἐκβῆναι μόνον τε τὸν ἐν τῷ ἃ 
γήρᾳ ϑάνατον ἀσπασίως προσίεσθαι, πεπεισμένους τὴν 

.30 ἀπόλυσιν τῆς ψυχῆς μετὰ τῆς τῶν κυρίων γίγνεσθαι 
γνώμης. τούτοις τοῖς δόγμασιν ἡμεῖς πειθόμεϑα. --- 
ὑμῖν δὲ φϑόνος οὐδὲ εἷς ἐλέσϑαι ἕν τι τῶν τριῶν 
ἔχειν κακῶν. οὐ γὰρ ἐπίστασϑε, ὦ ταλαίπωροι, ὅτι 
αἵ βαρεῖαι αὗται τροφαὶ φράττουσι τὸ ἡγεμονικὸν καὶ 

B5 οὐκ ἐῶσι τὴν φρόνησιν ἐν αὑτῇ εἷναι 

4 τοὺς ἀρχαίους AC: corr. Mein δαψιλέας A: corr. C. 
δ, ὃ συγγράμματα A σύγγραμμα C corr Mein — 8 fork, παρα- 
σκευήν 11 Δεξίθεος Reimesius ὧι φῆσιν À: cor. Mus 18 
fort. τοῖς σώμασιν ἐν τῷ τῷ Y* βῳ C 16 πλέοσι AC 
17 ἀνάστασιν AC: corr.Cas 18 ἐκστῆναι Ὁ 19 προίστασθαι 
A: eorr, Cas — 22 ὑμῖν δέ, ζἔφη ἡ Nóuov) Schw potius 
qaos ode 38 ταλέπωροι αὶ 94 ϑούττουοι Ves — 
v αὑτῆς Mein 

as 
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46. (Θεόπομπος ovv ἐν ε΄ Φιλιππικῶν (FHG I 286) 
φησι" 'τὸ yàg ἐσϑίειν πολλὰ xal χρεαφαγεῖν τοὺς uiv 
λογισμοὺς ἐξαιρεῖ καὶ τὰς ψυχὰς ποιεῖται βραδυτέρας, 

ὀργῆς δὲ καὶ σκληρότητος καὶ πολλῆς σκαιότητος ἐμ- 
πίπλησι. καὶ ó ϑαυμάσιος δὲ Ξενοφῶν φησιν (OCy.5 
1,23,1) ὡς ἡδὺ μὲν μᾶξαν καὶ κάρδαμα φαγεῖν πει- 
νῶντι, ἡδὺ δὲ ὕδωρ ἀρυσάμενον ἐκ ποταμοῦ διψῶντα 
πιεῖν. Σωκράτης δὲ καὶ πολλάκις κατελαιβάνετο δια- 
περιπατῶν ἑσπέρας βαϑείας πρὸ τῆς οἰκίας καὶ πρὸς 
τοὺς πυνθανομένους “τί τηνικάδε: ἔλεγεν ὄψον συνά- 1 
γειν πρὸς τὸ δεῖπνον.) 

ξ ἡμῖν δὲ αὐτάρκης μερὶς ἣν ἂν παρ᾽ ὑμῶν λάβω- 
μὲν, καὶ οὐ χαλεπαίνομεν ὡς ἔλαττον φερόμενοι, 
καϑάπερ Ó παρὰ ᾿Αἀντικλεέδῃ Ἡρακλῆς. φησὶ γὰρ 
οὗτος ἐν τῷ f τῶν Νόστων (p.148 M) 'usrà τὸ συν- 1 

τελέσαι. τοὺς ἄϑλους Ἡρακλέα Εὐρυσϑέως ϑυσίαν 

τινὰ ἐπιτελοῦντος συμπαραληφϑέντα καὶ τῶν τοῦ Εὐ:- 
ρυσϑέως υἱῶν τὰς μερίδας ἑκάστῳ παρατιϑέντων, τῷ 
δ᾽ Ἡρακλεῖ ταπεινοτέραν παραϑέντων, ὁ Ἡρακλῆς 

1τδϑἀτιμάξεσϑαι ὑπολαβὼν ἀπέκτεινε τρεῖς τῶν παίδων Ὁ 

Περιμήδην, Εὐρύβιον, Εὐρύπυλον. οὐ τοιοῦτοι οὖν 

τὸν ϑυμὸν ἡμεῖς, εἰ καὶ πάντα Ἣρακλέους ξηλωταί. 

41. τραγικὸν γὰρ ἡ φακῆ ᾽στιν, ᾿ἀρχάγαϑος ἔφη 
| ποζτ 

γεγραφέναι δοφοῦντ᾽ Ὀρέστην τῆς νόσου πεπαυμένον, » 

[. 

1sqq Theopompi Xenophontisque verba, praeterea Socratea 
historia ab Cynulco addita 2. fort. κρεοφαγεῖν, legebatur κρέα 
φαγεῖν . 19 respondent Nicio cynici Parmeniscei 13 o; 
Mus: ἕως A 158qq verba ab epitomatore turbata liberius 
ordinavit C 22 hucusque Parmeniscus —23—26 «oz. ἔφη xo 
γεγραφέναι À coy. ἔφη C, ubi pergitur ἧς καὶ δοφεῖν Og: τρα- 
γικὸν ἡ φακῆ Gott», ἧς καί φασιν 4γάϑαρχόν ποτε Mein (duce 
Dobraeo), sed Agatharchi ἰδαλδ. εἰ quidem is talia potuit 
pingere, non demonstratur tragicus lenXiwm wsos 
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φησὶ Σώφιλος ὃ κωμῳδιοποιός (Π 4411 K). στωικὸν 
δὲ δόγμα ἐστὶν ὅτι ve πάντα εὖ ποιήσει ὃ σοφὸς καὶ 
φακῆν φρονίμως ἀρτύσει. διὸ καὶ Τίμων ὁ Φλιάσιος 
ἔφη (ἔτ. 38 W) "al Ζηνώνειόν ys φακὴῆν ἕψειν ὃς μὴ b 
φρονίμως μεμάϑηκεν,᾽ ὡς οὐκ ἄλλως δυναμένης ἕψη- 
ϑῆναι φακῆς εἰ μὴ κατὰ τὴν Ζηνώνειον ὑφήγησιν, 
ὃς ἔφη (fr. 21 W)* 

εἰς δὲ φακῆν ἔμβαλλε δυωδέκατον κοριάννου. 
καὶ Κράτης δ᾽ ὁ Θηβαῖος ἔλεγεν (fr. 10 B) 

10 μὴ πρὸ φακῆς λοπάδ᾽ αὔξων 
εἰς στάσιν ἄμμε βάλῃς. 

Χρύσιππός τε ἐν τῷ περὶ τοῦ καλοῦ γνώμας τινὰς 
ἡμῖν εἰσφέρων φησί" 

μηδέποτ᾽ ἐλαίαν ἔσϑι᾽, ἀκαλήφην ἔχων. 
15 χειμῶνος ὥρᾳ βολβοφακῆν, βαβαί, βαβαί, 

βολβοφακὴ δ᾽ οἷον ἀμβροσίη ψύχους κρυόεντος. 
6 χαρίεις τε "4 ouGvo d vous ἐν Γηρυτάδῃ ἔφη (1431 Κ)" c 

πτισάνην διδάσκεις αὐτὸν ἕψειν ἢ φακῆν. 
καὶ ἐν ᾿Δμφιαράῳ (I 398 Κ)" 

1o ὅστις φακῆν ἥδιστον ὄψων λοιδορεῖς. 
᾿Ἐπίέχαρμος δ᾽ ἐν Διονύσοις (p. 396 1)" 

χύτρα δὲ φακέας ἥψετο. 
᾿Αντιφάνης Ὁμοίαις (II 82 K)* 

εὖ δ᾽ ἐγίνεθ᾽, εἰ φακῆν 
i5 ἕψειν μ᾽ ἐδίδασκε τῶν ἐπιχωρίων τις εἷς. 

οἶδα δὲ καὶ τὴν Ὀδυσσέως τοῦ φρονιμωτάτου καὶ 

e 

2 πάντα τε vel (ἄλλαν τε πάντα Κ 4 ξηνώνιον (hic ek 
v.0) A: cor. C γὲ A: τε Ὁ, fort. καὶ τὸ φακῆν ἕψειν, non 
enim lentes Zenonis sunt, sed coquendi ratio 14 μήποτ᾽ ΑἹ 
corr Bgk 16 ἴσον ἀμβροσίῃ Mein 18 πτισάνην n» À: corr. Ο 
22 ἥψατο C et Herod. II p.911 L —— 94 ἡφαχὴν h see. 
25 εψειημεδίδασχε Α: corr. Pors — vigi A. 
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συνετωτάτου ἀδελφὴν Φακὴν καλουμένην. ἣν ἄλλοι 
ἃ τινὲς Καλλιστὼ ὀνομάξουσιν, ὡς ἱστορεῖν Μνασέαν 
τὸν Πατρέα ἐν τρίτῳ Εὐρωπιακῶν (FHG III 152) φησιν 
Μυσέμαχος ἐν τρίτῳ Νόστων (ib. 889). 

48. ἐπὶ τούτοις γελάσαντος πάνυ ἔκλαμπρον τοῦ 5 
Πλουτάρχου οὐκ ἐνέγκας ὁ κύων παροραϑεῖσαν τὴν 
περὶ τῆς φακῆς πολυμάϑειαν "ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε, ἔφη, oí 
ἀπὸ τῆς καλῆς ᾿Δλεξανδρείας, ὦ Πλούταρχε, σύντροφοί 
ἐστε τῷ φακίνῳ βρώματι καὶ πᾶσα ὑμῶν ἡἣ πόλις 
πλήρης ἐστὶ φακίνων᾽ ὧν καὶ Σώπατρος ὃ Φάκιος τ 
παρῳδὸς μέμνηται ἐν δράματι Βακχίδι λέγων οὕτως" 

e ovx ἂν δυναίμην εἰσορῶν χαλκήλατον 
μέγαν κολοσσὸν φάκινον ἄρτον ἐσϑίειν. 

“ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι᾽ κατὰ τὸν σὸν Εὐριπίδην (fr. 884 
N) γραμματικώτατε, πλὴν δυοῖν μόνον, 15 

Δήμητρος ἀκτῆς πώματός 9' ὑδρηχόου:; 
ἅπερ πάρεστι καὶ πέφυχ᾽ ἡμᾶς τρέφειν. 
ὧν οὐκ ἀπαρκεῖ πλησμονή᾽ τρυφῇ γέ τοι 

ὅ ἄλλων ἐδεστῶν μηχανὰς ϑηρεύομεν. 
κἀν ἄλλοις δέ φησιν ὃ σκηνικὸς οὗτος φιλόσοφος 9 
(fr. 885)" 

ἀρκεῖ μετρία βιοτά μοι σώφρονος τραπέξης, 
f, τὸ δ᾽ ἄκαιρον ἅπαν ... ὑπερβάλλον τε μὴ προσείμαν. 
καὶ ὃ Σωκράτης δ᾽ ἔλεγεν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων δια- 
φέρειν καϑ᾿ ὅσον οἱ μὲν ξῶσιν ἵν᾽ ἐσθίωσιν, αὐτὸς *: 
δ᾽ ἐσϑίει ἵνα ξῇ. Διογένης τε πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας 
αὐτῷ ἀποτριβομένῳ ἔλεγεν" ᾿εἴϑ᾽ ἠδυνάμην καὶ τὴν 

1 Mnaseam scripsisse Ἰθακὴν καλουμένην coni Lehrs 1 
πολυμαϑίαων A 10 gexívov ζἄρτων» Mein “Φάκεος iocose 
pro Πάφιος᾽ Cas 11 βακίδηι A: corr. Cas 17 ὑμᾶς À: 
corr C 18 πλησμονῆς À: corr. Gell. 6, 16, 7 — 23 ἅπαν τόδ᾽ 
suppl. Pors 
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γαστέρα τρίψας τῆς πείνης καὶ τῆς ἐνδείας παύσασϑαι.᾽ 

ὁ δ᾽ Εὐριπίδης ἐν Ἱκέτισι περὶ τοῦ Καπανέως φησίν" 
Καπανεὺς ὅδ᾽ ἐστίν" ᾧ βίος μὲν ἣν πολύς, 
ἥκιστα δ᾽ ὄλβῳ γαῦρος ἦν, φρόνημα δὲ 159 

5 οὐδέν τι μεῖξον εἶχεν ἢ πένης ἀνήρ, 
ψέγων τραπέξαις εἴ τις ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν, 

806 τἀρκοῦν ἐπαινῶν" οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ 
τὸ χρηστὸν εἶναι, μέτρια δ᾽ ἐξαρχεῖν ἔφη. 

49. οὐκ ἦν γὰρ τοιοῦτος ὁ Καπανεὺς οἷον ὁ καλὸς 
10 Χρύσιππος διαγράφει ἐν τῷ περὶ τῶν μὴ δι᾿ αὑτὰ 

αἱρετῶν λέγων ὧδε" "iml τοσοῦτόν τινες ἐχπίπτουσι 
πρὸς τὸ φιλάργυρον ὥστε ἱστορῆσθαι πρὸς τῇ τελευτῇ 
τινα μὲν καταπιόντα οὐκ ὀλίγους χρυσοῦς ἀποθανεῖν, 
τὸν δὲ ἕτερον ῥαψάμενον εἴς τινα χιτῶνα καὶ ἐνδύντα 

15 αὐτὸν ἐπισκῆψαι τοῖς οἰκείοις ϑάψαι οὕτως μήτε καύ- 
σαντας μήτε ϑεραπεύσαντας. οὗτοι γὰρ καὶ οἵ τοιοῦτοι 
μονονουχὶ βοῶντες ἀποϑνήσκουσιν (Eur. ἔτ. 836 N)'- 

ὦ χρυσέ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς, 
ὡς οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσδ᾽ ἔχει. 

80 οὐ παῖδες ἐν δόμοισιν, οὐ φίλος πατήρ, 
οἵας σὺ χοὶ σὲ δώμασιν κεκτημένοι. 

5 εἰ δ᾽ ἡ Κύπρις τοιοῦτον ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ, e 
οὐ ϑαῦμ᾽ Ἔρωτας μυρίους αὐτὴν ἔχειν. 

τοιαύτη τις ἦν ἡ φιλοχρηματία παρὰ τοῖς τότε" περὶ 
25 ἧς ̓ ἀνάχαρσις πυνϑανομένου τινὸς πρὸς τέ οἵ Ἕλληνες 

χρῶνται τῷ ἀργυρίῳ εἶπεν 'moóg τὸ ἀριϑμεῖν᾽ 41΄ι0- 
γένης δ᾽ ἐν τῇ ἑαυτοῦ Πολιτείᾳ νόμισμα εἶναι vouo- 

e 

2 Euripidis versus saepe adhibuit Zeno, cf. Diog. L. 7, 22 
4 ὄλβων A: com. C 9 τοιοῦτος, ὡς ἔοικεν Ο οἵους C 15 
πρὸς τὸ ἀργύριον AC: corr. Wilam 14 εἰς τὸν χιτῶνα Mein 
16 μήθ᾽ (ἕτερα) ϑέραπ. Mein 18 δεξίαμα A: corr.O 50 mod- 
δὲς ἀνθρώποισίν Sext. Emp. et Stob ἢ εἶπε Ὧι εἰπεῖν Ἐς 
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ϑετεῖ ἀστραγάλους. καλῶς γὰρ καὶ ταῦτα ὁ Εὐρι- 
πίδης εἴρηκε (fr. 20 Ny 

ἡ πλοῦτον εἴπῃς" οὐχὶ ϑαυμάξω 950v, 
ὃν χὡ κάκιστος ῥᾳδίως ἐχτήσατο. 

Χρύσιππος δ᾽ ἐν τῇ Εἰσαγωγῇ τῇ εἰς τὴν περὶ ἀγα- ὅ 
ϑὼν καὶ κακῶν πραγματείαν νεανίδκον φησί τινα ἐκ 

τῆς Ἰωνίας σφόδρα πλούσιον ἐπιδημῆσαι ταῖς ᾿4ϑήναις 
πορφυρίδα ἠμφιεσμένον ἔχουσαν χρυσᾶ κράσπεδα. 
πυνϑανομένου δέ τινος αὐτοῦ ποδαπός ἐστιν ἀποχρί- 
νασϑαι ὅτι πλούσιος. μήποτε τοῦ αὐτοῦ μνημονεύει Y) 
καὶ "4λεξις ἐν Θηβαίοις λέγων ὧδε (II 826 K): 

ἐστὶν δὲ ποδαπὸς τὸ γένος οὗτος; Β. πλούσιος" 

τούτους δὲ πάντες φασὶν εὐγενεστάτους, 
πένητα δ᾽ εὐπάτριδ᾽ οὐδὲ εἷς ὁρᾷ. 

ὅ0. ταῦτ᾽ εἰπὼν 0 Κύνουλκορ, ἐπεὶ μὴ ἐκροταλέσϑη, 15 
ϑυμωϑεὶς 'GAA ἐπειδὴ οὗτοι, ἔφη, ὦ συμποσίαρζχε, 
ὑπὸ λογοδιαρροίας ἐνοχλούμενοι μὴ πεινῶσιν ἢ τὰ 
περὶ τῆς φακῆς λεχϑέντα χλευάξουσιν, ἐν νῷ ἔχοντες 
τὰ εἰρημένα Φερεκράτει ἐν Κοριαννοῖ (1163 K) 

φέρε δὴ κατακλινῶ" σὺ δὲ τράπεξαν .. φέρε Ὁ 
καὶ κύλικα κἀντραγεῖν, ἵν᾽ ἥδιον πίω. 
Β. ἰδοὺ κύλιξ σοι καὶ τράπεξα καὶ φακοί. 

4. μή μοι φακούς, μὰ τὸν Ζζ" ov γὰρ ἥδομαι. 
ἣν γὰρ τράγῃ τις, τοῦ στόματος ὄξει κακόν — 

ἐπεὶ οὖν διὰ τοῦτο φυλάττονται οἵ σοφοὶ οὗτοι τοὺς 9 
φακούς, ἀλλ᾽ ἡμῖν ys ποίησον δοϑῆναι ἄρτον, us?" 

1 γὰρ Α: δὲ C δὅ.6 τῆς εἰς τὴν. — πραγματείαι À: corr. 
Cas, sed cf. XI 464 d, unde fort. ἐν τῇ εἰσαγωγικῇ περὶ dy. x. 
κακ. πραγματείᾳ 14 πένητας δ᾽ εὐπάτριδας AC: corr. Wi- 
lam, tum fort. οὐδὲ εἷς ἑόρακέ πω 320 εἴσφερε Dobr, ἔκφερε 
Kock, fort. μοι φέρε 94 στόμαχος A: corr. C 26 aut ἄρ- 
τοῦς scrib. aut, quod praestet, ἄρτον (x«l ...), usO" ὧν 
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dw μηδὲν τῶν πολυτελῶν, ἀλλὰ κἂν τὴν πολυϑρύλη- 
Tov ἔχῃς φακῆν ἢ τὸν καλούμενον κόγχον. γελασάν- 
τῶν δὲ πάντων καὶ ἐπὶ τῷ κόγχῳ μάλιστα ᾿ἀπαίδευτοί 
ἐστε, ἔφη, ἄνδρες δαιτυμόνες, οὐκ ἀναγινώσκοντες 
βιβλία ἃ μόνα παιδεύει τούς γε ἐπιϑυμοῦντας τῶν x«-160 
Adv: λέγω δὲ và Τίμωνος τοῦ Πυρρωνείου [τῶν 
σίλλων]. οὗτος γάρ ἐστιν ὃς καὶ τοῦ κόγχου μνημο- 
νεύει ἐν τῷ B' τῶν σίλλων λέγων οὕτως (fr. 44 W)* 

οὔτε μοι ἡ Τεΐη μᾶξ᾽ ἁνδάνει οὔτε καρύκκη 
ἡ “υδῶν, λειτῇ δὲ καὶ αὐαλέῃ ἐνὶ κόγχῳ 
Ἑλλήνων ἡ πᾶσα περισσοτρύφητος ὀιξύς. 

διαφόρων γὰρ οὐσῶν καὶ τῶν ἐκ Τέω μαξῶν (ὡς καὶ 
τῶν ἐξ Ἐρετρίας, ὡς Σώπατρος ἐν Βακχίδος μνη- 
στῆρσι" φησὶν yág* 

Ἐρέτριαν ὡρμήϑημεν εἰς λευκάλφιτον) b 
καὶ τῶν Avü(ov καρυκκῶν προκρίνει ἀμφοτέρων ὁ 
Τίμων τὸν κόγχον.᾽ 

Dl. πρὸς ταῦτα ὁ καλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ “αρήν- 
σιος καὶ αὐτὸς ἔφη" 'à ἄνδρες κύνες oL... κατὰ τὴν 
Στράττιδος τοῦ κωμῳδιοποιοῦ Ἰοκάστην, ἥτις ἐν 
ταῖς ἐπιγραφομέναις Φοινίσσαις φησίν (I 124 K)* 

παραινέσαι δὲ σφῷν τι βούλομαι σοφόν" 
ὅταν φακῆν ἕψητε, μὴ ᾿πιχεῖν μύρον. 

καὶ ὁ Σώπατρος δέ, οὗ τὰ νῦν μέμνησαι, ἐν Νεκυίᾳ 
μνημονεύει οὕτως" L 

Ἴθϑακος Ὀδυσσεύς, τοὐπὶ τῇ φακῇ μύρον, 
πάρεστι" ϑάρσει, ϑυμέ. 

6 πυρρωνίου À 6. Τ τῶν σίλλων del. K τῆς κόγχου 
meminit Timo — 9 ἡ em μᾶξ᾽ A: corr. Cas καμρύκη A: 
corr Bhw 10 λητηι δέ Δ: corr Mus (urj) ^. oselém 
A:com.s 11 ἀπερισσοτρύφητος Valcken — 15 ἐρέτοενων Ἀ-. 
com. Ὁ εἰσελευκάλφιτον À: corr. Ὁ 19 Wiekusn weh. V- 
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Κλέαρχος δὲ ὃ ἀπὸ τοῦ περιπάτου ἐν τοῖς περὶ 
παροιμιῶν (FHG II 820) ὡς παροιμίαν ἀναγράφει τὸ 
ἐπὶ vj φακῇ μύρον, ἧς μέμνηται καὶ ó ἐμὸς προπάτωρ 
Οὐάρρων ὁ Μενίππειος ἐπικαλούμενος (p.919 Bue?) 

καὶ oí πολλοὶ τῶν γραμματικῶν τῶν Poucuxov οὐχ 
ὁμιλήσαντες πολλοῖς ᾿Ελληνικοῖς ποιηταῖς καὶ συγγρα- 
φεῦσιν οὐκ ἴσασιν ὅϑεν εἴληφεν ὃ Οὐάρρων τὸ ἐαμ- 

ἃ βεῖον. σὺ δέ μοι δοχεῖς, ὦ Κύνουλκε (τούτῳ γὰρ 
χαίρεις τῷ ὀνόματι, οὐ λέγων ὃ ἐκ γενετῆς σε ἡ μήτηρ 
κέκληκε) κατὰ τὸν σὸν Τίμωνα (fr.31 W) sivoé μοι 
καλός tt μέγας τε, οὐκ ἐπιστάμενος ὅτι κόγχος παρὰ 
προτέρῳ μνήμης τετύχηχεν Ἐπιχάρμῳ ἐν τᾷ ᾿Ἑορτᾷ 
καὶ Νάσοις (p.229 1) ᾿ἀντιφάνει τε τῷ κωμικῷ,. ὃς 
ὑποκοριστικώτερον αὐτὸν ὠνόμασεν ἐν Γάμῳ οὕτως 
(II 40 K)* | 15 

xoyyíov τε μικρὸν ἀλλᾶντός τε προστετμημένον ἢ 

ἑξῆς ἁρπάσας τὸν λόγον ὁ Μάγνος “ὁ μὲν πάντα 
e ἄριστος, ἔφη, “αρήνσιος ὀξέως καὶ καλῶς ἀπήντησε 
τῷ γάστριδι κυνὶ περὶ τοῦ κόγχου. ἐγὼ δὲ κατὰ τοὺς 
τοῦ Παφίου Σωπάτρου Γαλάτας, 30 

παρ᾽ οἷς ἔϑος ἐστίν, ἡνίκ᾽ ἂν προτέρημά τι 
ἐν τοῖς πολέμοις λάβωσι, ϑύειν τοῖς ϑεοῖς 
τοὺς αἰχμαλώτους. (τοὺς) Γαλάτας μιμούμενος 
κἀγὼ κατακαύσειν ηὐξάμην τοῖς δαίμοσι 

b διαλεκτικοὺς τρεῖς τῶν παρεγγεγραμμένων. 95 
καὶ μὴν φιλοσοφεῖν φιλολογεῖν v' ἀκηκοὼς 

f ὑμᾶς ἐπιμελῶς καρτερεῖν 9" αἱρουμένους, 

p Q 

4 μενίππιος Δ 6 πολλὰ τοῖς K 1.8 ἰαμβίον A 10. 
11 μοι καλός corruptum, fort. μύκλος cf. Hes 11. 19 παρ᾽ 
ὁποτέρων À: corr. Coraes 12 ἔν τὸ Mein, fort. ἐν τῇ (scil. 
κωμωδέᾳ) 16 κογχίου τι Mein 28 τοὺς add. Pors 36 
καὶ μὴ ei φιλολόγων Δ: corr. Mus 
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τὴν πεῖραν ὑμῖν λήψομαι τῶν δογμάτων, 
πρῶτον xexvítov' εἶτ᾽ ἐὰν ὀπτωμένων 

10 ἴδω τιν᾽ ὑμῶν συσπάσαντα τὸ σκέλος, 
Ζηνωνικῷ πραϑήσεϑ᾽ οὗτος κυρίῳ 

δ ἐπ’ ἐξαγωγῇ. τὴν φρόνησιν ἀγνοῶν. 
59. μετὰ παρρησίας γὰρ ἐρῶ πρὸς αὐτούς" εἰ αὐτάρ- 
κειαν ἀσπάξῃ, φιλόσοφε, τί οὐ τοὺς Πυϑαγορικοὺς 
ἐκείνους ξηλοῖς, περὶ ὧν φησιν ᾿Αἀντιφάνης μὲν ἐντοῖ 
“Μνήμασι τάδε (II τὸ K)* 

10 τῶν Πυϑαγορικῶν δ᾽ ἔτυχον ἄϑλιοί τινες 

ἐν τῇ χαράδρᾳ τρώγοντες ἅλιμα καὶ κακὰ 
τοιαῦτα συλλέγοντες (ἐν τῷ κωρύκῳ). 

κἀν τῷ κυρίως Κωρύκῳ δ᾽ ἐπιγραφομένῳ φησί (ib. 67)" 
πρῶτον μὲν ὥσπερ πυϑαγορίξων ἐσϑίέει 

16 ἔμψυχον οὐδέν, τῆς δὲ πλείστης τοὐβολοῦ 
μάξης μελαγχρῆ μερίδα λαμβάνων λέπει. 

άλλεξις δ᾽ ἐν Ταραντίνοις (ib. 818)" » 
οἱ πυϑαγορίξοντες γάρ, ὡς ἀκούομεν, 
οὔτ᾽ ὄψον ἐσθίουσιν οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲ ἕν 

30 ἔμψυχον, οἷνόν τ᾽ οὐχὶ πίνουσιν μόνοι. 
B. Ἐπιχαρίδης μέντοι κύνας κατεσϑέει, 

5 τῶν Πυϑαγορείων εἷς. ΑΙ. ἀποκτείνας γέ που" 
οὐκ ἔτι γάρ ἐστ᾽ ἔμψυχον. 

προελϑών τέ φησι" 
3 πυϑαγορισμοὶ καὶ λόγοι 

λεπτοὶ διεσμιλευμέναι τε φροντίδες. 
1 ὑμῖν lacobs: ὑγιῆ A 2 πρῶτον K: moóorov (i. e. 

πρῶτον ex πρόσϑεν cor) À 8 εἴδω A: corr. Pors 4 πᾶρα- 
ϑήσεθϑ᾽ A: corr. Cas, 10 Πυϑαγοριστῶν Elmsl δὲ τυχὸν 
A: corr. Pors 11 ἅλιμον Nauck — 12 ἐν τῷ κωρύκῳ i" 
Koppiers, rectius fort, εἰς τὸν κώρυκον Wilam 18 xvoíat À: 
corr. Schw. 21 μέν τοι Iac: μὲν τὰς À 92. exkx. vo 
A: corr. Kock 
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τρέφουδ᾽ ἐκείνους, τὰ δὲ xa9' ἡμέραν τάδε᾽" 
e 10 ἄρτος καϑαρὸς εἷς ἑκατέρῳ, ποτήριον 

ὕδατορ᾽ τοσαῦτα ταῦτα. Β. δεσμωτηρίου 

λέγεις δίαιταν᾽ πάντες οὕτως οἱ σοφοὶ 
διάγουσι καὶ τοιαῦτα κακοπαϑοῦσί που; 5 
44. τρυφῶσιν οὗτοι πρὸς ἑτέρους. ἄρ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι 

15 Μελανιππίδης ἑταῖρός ἐστι καὶ Φάων 
καὶ Φυρόμαχος καὶ Φᾶνος, ot δι᾽ ἡμέρας 
δειπνοῦσι πέμπτης ἀλφίτων κοτύλην μίαν. 

καὶ ἐν Πυϑαγοριξούσῃ (ib. 370) 10 
ἡ δ᾽ ἑστίασις ἰσχάδες καὶ στέμφυλα 

ὰ καὶ τυρὸς ἔσται᾽ ταῦτα γὰρ ϑύειν νόμος 

τοῖς Πυϑαγορείοις. B. νὴ Zt, ἱερεῖον μὲν οὖν 
ὁποῖον ἂν κάλλιστον, ὦ βέλτιστ᾽, ἔχῃ. 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 15 
ἔδει 9" ὑπομεῖναι μικροσιτίαν, ῥύπον, 
ῥῖγος, σιωπήν, στυγνότητ᾽, ἀλουσίαν. 

53. τούτων δ᾽ ὑμεῖς, ὦ φιλόσοφοι, οὐδὲν ἀσκεῖτε, 
ἀλλὰ καὶ τὸ πάντων χαλεπώτατον λαλεῖτε περὶ ὧν οὐκ 
οἴδατε καὶ ὡς κοσμίως ἐσθίοντες ποιεῖτε τὴν ἔνϑεσιν 20 
κατὰ τὸν ἥδιστον ᾿ἀντιφάνη᾽ οὗτος γὰρ ἐν Ζραπετα- 
γωγῷ λέγει (II 46 K) 

e κοσμίως ποιῶν τὴν ἔνϑεσιν 
μικρὰν μὲν ἐκ τοῦ πρόσϑε, μεστὴν δ᾽ ἔνδοϑεν 
τὴν χεῖρα, καϑάπερ αἷ γυναῖκες, κατέφαγε 35 
πάμπολλα καὶ ταχύτατα, 

1 ταδει xo9" ju. ταδδἔάΑ 4 λέγειν Α: corr. C. οὗτοι 
AC: corr. Villebrun — 6 κακοπαϑοῦσιν; A. οὔ Kock 6 οὗτοι 
Cob: ἕτεροι A ἄρισϑ᾽ ὅτι A: corr. Mus 8 ἡμέρας μιᾶς Α: 
corr. Mus : 14 ἂν Cas: οὖ A — ἔχῃς Mein, fort. κάλλιστά γ᾽, ὦ 
16 μικρὸν ἐσιτίαν Α ἀσιτίαν C: corr.Pors 19 χαλεπώτερον A: 
corr. Mein 96 καταφάγετε AO: eom, DÀ δ τύγλατα Herw 
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ἐξὸν κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον ποιητὴν ἐν Βομβυλιῷ 
λέγοντα (ib.37) δραχμῆς ὠνήσασϑαι 

τὰς προσφόρους ὑμῖν τροφάς, 
σκορόδια, τυρόν, κρόμμυα, κάππαριν... 
ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐστὶν δραχμῆς. 

᾿Δφιστοφῶν δ᾽ ἐν Πυϑαγοριστῇ (II 519 K)* 
πρὸς τῶν ϑεῶν, οἰόμεϑα τοὺς πάλαι ποτὲ 
τοὺς Πυϑαγοριστὰς γινομένους ὄντως óvn&v f 
ἑκόντας ἢ φορεῖν τρίβωνας ἡδέως; 
οὐκ ἔστι τούτων οὐδέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ" 

5 ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης, οὐκ ἔχοντες οὐδὲ ἕν, 
τῆς εὐτελείας πρόφασιν εὑρόντες καλὴν 
ὅρους ἔπηξαν τοῖς πένησι χρησίμους, 
ἐπεὶ παράϑες αὐτοῖσιν ἰχϑῦς ἢ κρέας, 
κἂν μὴ κατεσϑίωσι καὶ τοὺς δακτύλους, 

10 ἐθέλω κρέμασϑαι δεκάκις. 
οὐκ ἄκαιρον δ᾽ ἐστὶν μνημονεῦσαι καὶ τοῦ εἰς óugio2 
ποιηϑέντος ἐπιγράμματος, ὅπερ παρέθετο ὁ Δελφὸς 
Ἡγήσανδρος ἐν £o ὑπομνημάτων (FHG IV 418)" 

ὀφρυανασπασίδαι, δινεγκαταπηξιγένειοι, 
σακκχογενειοτρόφοι xal λοπαδαρπαγίδαϊ, 

εἱματανωπερίβαλλοι, ἀνηλιποκαιβλεπέλαιοι, 
νυχτιλαϑραιοφάγοι. νυκτιπαταιπλάγιοι, 

1 ἐν ϑομβυκίωι A: corr.Cas 2 λέγονται Α — 4 σκόροδα 
A: cor.lao κάππαριν, ϑύμον Mein δ πάντα À: Com. 
Mein 6 ἀριστοφάνης AU: corr. Menagius ἐν πυϑαγόροις 
τί A: corr. Schw — 7 τί mors οἰόμεθα Ὁ (om. πρὸς τ. 9.) 
extr. fort. τούσδε, δέσποτα, nam servus loquitur οἵ, v. 16 — 14 
αὐτοῖς A: corr. Brunck — 17 ἡμᾶς A: corr, Mus 80 δεινεν- 
καταπηξειγένειοι A: corr Ὁ — 99 ive τὰν ὠπερίβαλλ᾽ ὁτάνηλ--- 
A: corr. Cas et Scal, MARE vocab. corruptum 38 νυχτι- 
σρυημαλόγιρῃ mon recte formatum, νυχτιμαιτανοτῶ, νον NRW 
vix recte 
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δ μειρακιεξαπάται (xal» συλλαβοπευσιλαληταί, 
b δοξοματαιόσοφοι,. ξηταρετησιάδαι. 

54. ᾿ἀρχέστρατός τε ὃ Γελῷος ἐν τῇ Γαστρολογέᾳ — 
ἣν μόνην ὑμεῖς ῥαψῳδίαν ol σοφοὶ ἀσπάξεσϑε, μόνον 
τοῦτο πυϑαγορίξοντες τὸ σιωπᾶν, δι᾽’ ἀσϑένειαν λόγων 5 
τοῦτο ποιοῦντες. ἔτι τε τὴν Σφοδρίου τοῦ κυνικοῦ 
τέχνην ἐρωτικὴν καὶ τὰς Πρωταγορίδου ἀκροάσεις 
ἐρωτικὰς Περσαίου τε τοῦ καλοῦ φιλοσόφου συμπο- 
τικοὺς διαλόγους συντεϑέντας ἐκ τῶν Στίλπωνος 

e καὶ Ζήνωνος ἀπομνημονευμάτων, ἐν οἷς ζητεῖ, ὅπως 10 
ἂν μὴ κατακοιμηϑῶσιν οἵ συμπόται, [καὶ] πῶς ταῖς 
ἐπιχύσεσι χρηστέον πηνίκα τε εἰσακτέον τοὺς ὡραίους 
καὶ τὰς ὡραίας εἰς τὸ συμπόσιον καὶ πότε αὐτοὺς 

προσδεκτέον ὡραιξομένους καὶ πότε παραπεμπτέον ὡς 
ὑπερορῶντας, καὶ περὶ προσοψημάτων καὶ περὶ ἄρτων 15 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τε περιεργότερον περὶ φιλη- 
μάτων εἴρηκεν ὁ Σωφρονίσκου φιλόσοφος, ὃς περὶ 
ταῦτα τὴν διάνοιαν ἀεὶ στρέφων πιστευϑείς, ὥς φησιν 

ἃ Ἕρμιππος (FHG III 49), ὑπ᾽ ᾿ἀντιγόνου τὸν A4x90xó- 
ρινϑον κωϑοωνιξόμενος ἐξέπεσεν καὶ αὐτῆς τῆς Κορένϑου, 9 

καταστρατηγηϑεὶς ὑπὸ τοῦ Σικυωνίου ᾿ἀράτου, ὁ πρό- 
τερον ἐν τοῖς διαλόγοις πρὸς Ζήνωνα διαμιλλώμενος ὡς 
ὁ σοφὸς πάντως ἂν εἴη καὶ στρατηγὸς ἀγαϑός, μόνον 
τοῦτο διὰ τῶν ἔργων διαβεβαιωσάμενος ὁ καλὸς τοῦ 
Ζήνωνος οἰκετιεύς. χαριέντως γὰρ ἔφη Βίων ὃ Bogv- 95 
σϑενίτης ϑεασάμενος αὐτοῦ χαλκὴν εἰκόνα, ἐφ᾽ ἧς 
ἐπεγέγραπτο ᾿Περσαῖον Ζήνωνος Kw, πεπλανῆσϑαι 

1 καὶ add.Mus 8. fort. τοὺς καλοὺς [φιλοσόφου] συμπ. ὃ. 
11 καὶ del K 17 fort. εἴρηκεν (ἢ) ὁ Σωφρονίσκου [φιλόσο- 
gog) scil. apud Xenoph. mem. I1 6,83 28 uóvov recte habet: 
sapiens utique bonus Velü dux; ie non sepiens fuit, ergo ne 
bonus quidem dux 3426 ὃ κιτιεὺς hs core. V. 
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εἶπε τὸν ἐπιγράψαντα: δεῖν γὰρ οὕτως ἔχειν ἱΠερσαῖον e 
Ζήνωνος οἰκετιᾶ ἦν γὰρ ὄντως οἰκέτης γεγονὼς vot 
Ζήνωνος, ὡς Νικίας ó Νικαεὺς ἱστορεῖ ἐν τῇ περὶ 
τῶν φιλοσόφων ἱστορίᾳ καὶ Σωτίων ὁ ̓ Δλεξανδρεὺς 
ἐν ταῖς Διαδοχαῖς. δύο δὲ συγγράμμασι τοῦ Περσαίου 
ἀπηντήχαμεν τῆς σοφῆς ταύτης πραγματείας τοιοῦτον 

ἔχουσι τὸ ἐπίγραμμα συμποτικῶν διαλόγων. ὅδ. Κτη- 
σίβιος δ᾽ ὁ Χαλκιδεὺς ὁ Μενεδήμου γνώριμος, ὥς φη- 
Gw "Avr(yovog ὃ Καρύστιος ἐν τοῖς βίοις (p. 102 Wil), 

ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος τί περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας f 
αὐτῷ, ἔφη ᾿ἀσυμβόλῳ δειπνεῖν. διὸ καὶ ὁ Τίμων 
που πρὸς αὐτὸν ἔφη (ἔτ. 80 Ὑ7)" 

δειπνομανές, νεβροῦ ὄμματ᾽ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἀκύλιστον. 
ἦν δ᾽ εὔστοχος ὁ Κτησίβιος καὶ χαρίεις περὶ τὸ γε- 
λοῖον" διὸ καὶ πάντες αὐτὸν ἐπὶ τὰ συμπόσια παρεκά-108 
λουν" οὐχ ὥσπερ σύ, κυνικέ, ὃ μηδέποτε ταῖς Χάρισιν, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῖς Μούσαις ϑύσας. φυγοῦσα γοῦν σε καὶ 
τοὺς σοὶ παραπλησίους ἡ ̓ Αρετὴ Ἡδονῇ παρακάϑηται, 
ὥς φησι Μνασάλκης ὁ Σικυώνιος ἐν ἐπιγράμμασιν" 

ἅδ᾽ ἐγὼ & τλάμων '"Ager& παρὰ τῇδε κάϑημαι 
ἩἩδονῇ, αἰσχίστως κειραμένη πλοκάμους, 

ϑυμὸν ἄχει μεγάλῳ βεβολημένα, εἴπερ ἅπασιν 
ἁ κακόφρων Τέρψις κρεῖσσον ἐμοῦ κέκριται. Ὁ 

Βάτων δ᾽ ὃ κωμικὸς ἐν ᾿άἀνδροφόνῳ φησί (IV 499 M) 
τῶν φιλοσόφων τοὺς σώφρονας ἐνταυϑοῖ καλῶ, 
τοὺς ἀγαϑὸν αὑτοῖς οὐ διδόντας οὐδὲ ἕν, 
τοὺς τὸν φρόνιμον ξητοῦντας ἐν τοῖς περιπάτοις 

2 οἰκετιαια (e. --ἔα) A — 11 ἀσυμβόλως AC: corr. K 
18 νεκροῦ AC: corr Schw 10 ταῖς χερσὶν A: corr. C 17 
θύσαις Α: corr. C fort. οὖν 20—923 formas sive doricas. 
seu volgares integras exhibui ex A — $0 ταλάμων Ἀν eS. Ὁ 
91 φρόϊμον A: corr. Mus 
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καὶ ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ ἀποδεδρακότα. 
δ ἄνϑρωπ᾽ ἀλάστωρ, διὰ τί συμβολὰς ἔχων 

νήφεις; τί τηλικοῦτον ἀδικεῖς τοὺς ϑεούς; 
ὃ τί τἀργύριον, ἄνϑρωπε, τιμιώτερον 

σαυτοῦ τέϑεικας ἢ πέφυκε τῇ φύσει; 5 
ἀλυσιτελὴς εἶ τῇ πόλει πίνων ὕδωρ᾽ 

10 τὸν γὰρ γεωργὸν καὶ τὸν ἔμπορον κακοῖς. 
ἐγὼ δὲ τὰς προσόδους μεϑύων καλὰς ποῶ. 
ἔπειϑ᾽ ξωϑεν περιάγεις τὴν λήκυϑον 
καταμανϑάνων τοὔλαιον, ὥστε περιφέρειν T 
ὡρολόγιον δόξεις τι, οὐχὶ λήκυϑον. --- 

56. 4ox£ovoavoc δέ, ὦ Κύνουλκε, ὃν ἀντὶ τοῦ Ὁμή- 
ρου προσκχυνεῖς διὰ τὴν γαστέρα --- “ἧς οὐ λαμυ- 

ἃ ρώτερον οὐδέν᾽, ὃ Τίμων σου (fr. 56 W) —, περὶ 
τοῦ κυνὸς τοῦ ϑαλαττίου ἱστορῶν γράφει καὶ ταῦτα 15 
(fr. 28, 18 R): 

ἀλλ᾽ ov πολλοὶ ἴσασι βροτῶν τόδε ϑεῖον ἔδεσμα 
οὐδ᾽ ἔσϑειν ἐθέλουσιν, ὅσοι κεπφαττελεβώδη 
ψυχὴν κέκτηνται ϑνητῶν εἰσίν v' ἀπόπληκτοι, 
ὡς ἀνθρωποφάγου τοῦ ϑηρίου ὄντος" ἅπας δὲ 30 
ἰχϑὺς σάρκα φιλεῖ βροτέην, ἄν που περικύρσῃ᾽ 
ὥστε πρέπει καϑαρῶς ὁπόσοι τάδε μωρολογοῦσι 
τοῖς λαχάνοις προσάγειν καὶ πρὸς ΖΙιόδωρον ἐόντας 

e τὸν σοφὸν ἐγκρατέως μετ᾽ ἐκείνου πυϑαγορίζξειν. 
ἦν δ᾽ ὃ Διόδωρος οὗτος τὸ μὲν γένος ᾿Ασπένδιος, 
Πυϑαγορικὸς δὲ δόξας εἶναι ὑμῶν τῶν κυνικῶν τρό- 

οι 

τῷ e 

ὅ τοσοῦτ᾽ ἔϑηκας Καὶ 10 καταμανϑάνων non intellego 
11 δόξει τις A: corr. ΒΡῈ 12 redit oratio ad p.162 b, οὖν pro 
δὲ Wilam 18 ἧς οὐδὲ A: cf. VII 279 f 18 ἐθέλουσ᾽ 0001 
κούφην τε χεβώδη À: corr. Bentl, cf. VIL 810 e 19 εἰσὶν 
δ᾽ À: corr. p. 810 91 σάρκας φιλέει ei ἄν πὲρ Α: corr. 

». 810 
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zov ἔξη, κομῶν καὶ ῥυπῶν καὶ ἀνυποδητῶν. ὅϑεν 
καὶ Πυϑαγορικὸν τὸ τῆς κόμης ἔδοξαν εἶναί τινες 
ἀπὸ τοῦ Διοδώρου προαχϑέν, ὥς φησιν Ἕρμιππος. 
Τίμαιος δ᾽ ὁ Ταυρομενίτης ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν 

ὅ (FHGI?211) περὶ αὐτοῦ γράφει οὕτως" ᾿Διοδώρου τοῦ 
τὸ γένος ᾿Ασπενδίου τὴν ἐξηλλαγμένην εἰσαγαγόντος 
κατασκευὴν καὶ τοῖς Πυϑαγορείοις πεπλησιακέναι προσ- 
ποιηϑέντος" πρὸς ὃν ἐπιστέλλων ὁ Στρατόνικος ἐκέ- 

λευσε τὸν ἀπαίροντα τὸ ῥηϑὲν ἀπαγγεῖλαι 
10 τῷ περὶ ϑηροπέπλου μανίας ὕβρεώς τε περιστάσιμον 

στοὰν ἔχοντι Πυϑαγόρου πελάτᾳ. 
Σωσικράτης δ᾽ ἐν τρίτῳ φιλοσόφων διαδοχῆς βαϑεῖ 
πώγωνι χρήσασϑαι τὸν Ζιόδωρον ἱστορεῖ καὶ τρίβωνα 
ἀναλαβεῖν κόμην τε φορῆσαι [καὶ] κατά τινα τῦφον 

15 τὴν ἐπιτήδευσιν ταύτην εἰσαγαγόντα, τῶν πρὸ αὐτοῦ 
Πυϑαγορικῶν λαμπρᾷ τε ἐσϑῆτι ἀμφιεννυμένων καὶ164 

λουτροῖς καὶ ἀλείμμασι κουρᾷ τε τῇ συνήϑει χρωμέ- 

vov. DT. εἰ δ᾽ ὑμεῖς ὄντως, ὦ φιλόσοφοι, τὴν αὐτάρ- 
κειαν ἀσπάξεσϑε καὶ τῶν δείπνων τὰ εὐτελῆ, τί ἐν- 

90 ταῦϑα παραγένεσϑε μηδὲ κληϑέντες; ἦ ὡς εἰς ἀσώτιον 
μαγειρικὰ σκεύη καταλέγειν μαϑησόμενοι; ἢ ὡς τὸν 
Διογένους Κεφαλίωνα ἀποστοματιοῦντες; κατὰ γὰρ 
τὸν Σοφοκλέους Κηδαλίωνά ἐστε 

μαστιγίαι, κέντρωνες, ἀλλοτριοφάγοι (fr. 806 N). 

"Ph 

7 πυϑαγορίοις Α 10. 11 ridetur Diodorus cynicam et 
pythagoricam vitam miscens; στοὰν περιστάσιμον i. e. ingens 
auditorium, cf. ὄχλοιο περίστασιν Timon. fr. 19 W 11 πε- 
λαιται À: corr. ς 14 καὶ del. Schw 16 προσαγαγόντα À: 
corr. Mein 16 λευκᾷ ve Nauck coll. Iambl. v. P. 21, 100 
17 ἀλίμμασι A: corr. C. 19 τῶν δείπνων và εὐτελῆ Ε: 
τῶν δείπνων εὐτελῆ Α 20 ἀσωτεῖον Mein 22 ἀϑηνογός 
vovg À: corr. Reines 22. 28 ludit in similitudine nowiswxs 
Κεφαλίων et Κηδαλίων 

ATHENAXEUS I. . SA. 
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δεῖπνον λαμπρὰ uiv ἦν ἡ παρασκευὴ καὶ τοῖς εἰσι- 

οὖσι προσεφέροντο ποδονιπτῆρες οἴνου δι’ ἀρωμάτων. 
iegoUg ἰδὼν ὁ πατὴρ καλέσας τὸν Φῶκχκον “οὐ παύσεις, 

Ὀ 

C 

ἔφη, τὸν ἑταῖρον διαφϑείροντά δου τὴν víxqv;! οἶδα 
δὲ καὶ ἄλλους ἀσώτους πολλούς, περὶ ὧν ὑμῖν κατα- δ. 
λείπω ξητεῖν, πλὴν Καλλίου τοῦ “Ἱππονίκου, ὃν καὶ 
οἵ τῶν παίδων οἴδασι -παιδαγωγοί. περὶ δὲ τῶν ἄλ- 
λων ὧν φϑάνω προβεβληκὼς εἴ τι λέγειν ἔχετε, "ἀνα- 
πεπταμένας ἔχω τῶν ὥτων τὰς πύλας. ὥστε λέγετε" 
ἐπιξητῶ γὰρ καὶ ζῦπερ 0» Μάγνος εἴρηκε (p. 1648) τὸ 
ἐπεσϑίειν καὶ τὸ ἐπιφαγεῖν.᾽ 

καὶ ὁ Αἰμιλιανὸς ἔφη" ᾿τὸ μὲν ἀσώτιον ἔχεις παρὰ 
Στράττιδι ἐν Χρυσίππῳ λέγοντι οὕτως (I 126 Ky 

εἰ μηδὲ χέσαι γ᾽ αὐτῷ σχολὴ γενήσεται 
μηδ᾽ εἰς ἀσώτιον τραπέσϑαι μηδ᾽ ἐὰν ιδ 
αὐτῷ ξυναντᾷ τις, λαλῆσαι μηδὲ ἕν. 

68. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ δὲ ΣΚΕΎΗ καταριϑμεῖται ᾽ν ἄξιππος 
ἐν Κιϑαρῳδῷ οὕτως (IV 465 Ν)" 

ξωμήρυσιν φέρ᾽, oto ὀβελίσκους δώδεκα, 
κρεάγραν, ϑυίαν, τυροχνῆστιν παιδικήν, 2 
στελεόν, σκαφέδας τρεῖς, δορέδα, κοπίδας τέτταρας | 

οὐ μὴ πρότερον οἴσεις, ϑεοῖσιν ἐχϑροὲ Gv, 

5 τὸ λεβήτιον, τάκ τοῦ νίτρου᾽ πάλιν ὑστερεῖς: 
καὶ τὴν κύβηλιν τὴν ταγηνιστηρίαν. 

legi possit narravit Plut. Phoc. 20 8. 9 ἀναπεπταμένας κτλ᾿: 
oetae verba esse vidit Mein 10 ycg' καὶ Μάγνος Α: duce 
ἈΒΘΌΘΟΠΟ corr. Wilam 14 εἰ μὴ Kock 1 ἀσωτεῖον Mein 

μηδ᾽ àv À 16 μηδὲ ἕν Mein: μηδενέ A 19 φέροις Α 
(om. C): corr. Dobr 20 πελλίκην Nauck, sed cf. λοπάδα 
νεανιπήν p. 170c 21 ἐλεόν Stephanus, cf. ad p.74a δι- 
ρίδα Α: corr. Cas 99 οἴσεις Villebrun: νεύσεις Α 928 κἀκ 
τοῦ λητρου À: corr. Mein coll. Hes. 8. τάκ τοῦ ví(tgov 94 τὴν 
ἀγωνιστηρίαν AC: corr. Mein 
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γνώσει δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἔνι uoi" a 

πάλιν τε εἰπόντος τοῦ Οὐλπιανοῦ" “τίνα δ᾽ ἐστίν, 
ἄνδρες φίλοι, τὰ μαγειρικὰ σκεύη; τούτων γὰρ ἐμνη- 

5 μονεύσατ᾽ ἐν τοῖς ᾿Αρκαδικοῖς δείπνοις μνήμης ἠξιω- 
μένων (p.1492). καὶ τὸ ἀσώτιον ποῖ κεῖταις ἀσώτους 
μὲν γὰρ οἶδα διαβοήτους᾽ ἕνα μὲν οὗ μνημονεύει 
άλεξις ἐν Κνιδίᾳ (II 888 K)* 

“Διόδωρος οὑπίτριπτος ἐν ἔτεσιν δύο 
10 σφαῖραν ἀπέδειξε τὴν πατρῴαν οὐσίαν" 

οὕτως ἰταμῶς ἅπαντα κατεμασήσατο. 
ἐν δὲ Φαίδρῳ φησί (b. 887)" 8 

σχολῇ ye, νὴ τὸν ἥλιον, σχολῇ λέγεις. 
᾿Επιχαρίδης ὃ μικρὸς ἐν πένϑ᾽ ἡμέραις 

15 σφαῖραν ἐποίησε τὴν πατρῴαν οὐσίαν" 
οὕτως συνεστρόγγυλεν ἱταμῶς καὶ ταχύ. 

60. καὶ Κτήσιππος δ᾽ ὃ Χαβρίου υἱὸς εἰς τοσοῦτον 
ἦλθεν ἀσωτίας ὡς καὶ τοῦ μνήματος τοῦ πατρός, eig 
ὃ ᾿Αϑηναῖοι χιλίας ἀνάλωσαν δραχμάς, τοὺς λίϑους 

80 πωλῆσαι εἰς τὰς ἡδυπαθείας. Δίφιλος γοῦν ἐν τοῖς 
Ἐναγίζουσέ φησι (II 562 K)* 

εἰ μὴ συνήϑης Φαιδίμῳ γ᾽ ἐτύγχανεν f 
6 Χαβρίου Κτήσιππος, εἰσηγησάμην 
νόμον (ἄν τιν᾽ οὐκ ἄχρηστον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

25 dor ἐπιτελεσϑῆναί ποτ᾽ αὐτῷ τοῦ πατρὸς 
5 τὸ μνῆμα, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἕνα ... λίϑον 

ἁμαξιαῖον. καὶ σφόδρ᾽ εὐτελὲς λέγω. 

4. 5 ἐμνημόνευσαν A: corr. Wilam ὀ 14 ὁ μιαρὸς Bgk 
23 ὁ (rob) X. Bgk 34 ἄν add. Kock — 26 ϑεῖναι suppl. Mein 
26. 27 foré. A(&ov* ἁμαξιαῖον καὶ σφόδρ᾽ εὐτεῖᾶη Meo, we S 
licet operae pretium sit venumdare | 



8514 4 

Τιμοκλῆς δ᾽ ἐν Ζημοσατύροις φησίν (II 462 K): 
οὐδ᾽ ὃ Χαβρίου Κτήσιππος ἔτι τρὶς κείρεται, 

166 ἐν ταῖς γυναιξὶ λαμπρός, οὐκ ἐν ἀνδράσιν. 
καὶ Μένανδρος δ᾽ ἐν Ὀργῇ περὶ αὐτοῦ τάδε λέγει 
(IV 178 M) 5 

καίτοι νέος ποτ᾽ ἐγενόμην κἀγώ, γύναι" 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐλούμην πεντάκις τῆς ἡμέρας 
τότ᾽, ἀλλὰ vov: οὐδὲ χλανίδ᾽ εἶχον, ἀλλὰ vba 
οὐδὲ μύρον εἶχον, ἀλλὰ νῦν" καὶ βάψομαι 
καὶ παρατιλοῦμαι νὴ Ζα καὶ γενήσομαι 10 
Κτήσιππος, ovx ἄνθρωπος, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, 

σι 

b x&9' dg ἐκεῖνος κατέδομαι καὶ τοὺς λέϑους 

C 

ἁπαξάπαντας, οὐ γὰρ ovv τὴν γῆν μόνην. 
τάχ᾽ οὖν διὰ τὴν πολλην ταύτην ἀσωτίαν καὶ κιναι- 
δίαν τοὔνομα αὐτοῦ παρέλιπε Ζημοσϑένης ἐν τῷ i 
περὶ ἀτελειῶν (or. 20. χρὴ δὲ τοὺς τὰ πατρῷα κατε- 
δηδοκότας κατὰ τὸν Μενάνδρου Ναύχληρον οὕτως 
κολάξεσϑαι. φησὶν γάρ (Ὁ. 115)" 

ὦ φιλτάτη Γἧὴ μῆτερ, ὡς σεμνὸν σφόδρ᾽ εἶ 
τοῖς νοῦν ἔχουσι κτῆμα πολλοῦ v ἄξιον. 20 
ὡς δῆτ᾽ ἐχρῆν εἴ τις πατρῴαν παραλαβὼν 
γῆν καταφάγοι, πλεῖν τοῦτον ἤδη διὰ τέλους 

ὅ καὶ μηδ᾽ ἐπιβαίνειν γῆς, ἵν᾿ οὕτως σϑετο 
οἷον παραλαβὼν ἀγαϑὸν οὐκ ἐφείσατο. 

61. Πυϑοδήλου δέ τινος ἀσώτου μνημονεύει ᾿4ξιει6- 95 
νικος ἐν Τυρρηνῷ οὕτως (Π 412 K) 

ὁ Πυϑόδηλος οὑτοσὶ 
ὁ Βαλλίων προσέρχετ᾽ ἐπικαλούμενος, 

19 καϑὼς À: corr. C 16 zog» Mein τοὺς τὰ C: τοὺς À 
22 πεῖν C:zÀqv A 21.28 οὗτος (co αλλίων À: corr. Elmsl et Dobr 
28 extr. ἐσωτότατος ἄνϑρωπος δὰ. ἃ (geNer Cy. Δ ὍΛ 
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μεϑύουσά τ᾽ ἐξόπισϑεν ἡ σοφωτάτη - 
᾿ἡποτυμπανισχὰς κατὰ πόδας πορεύεται. 

Πολύευκτον δ᾽ ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Τηρεῖ κωμῳδῶν 

(II 156 K)' 

Ogvig κεκλήσῃ (φησί). B. διὰ τί, πρὸς τῆς “Ἑστίας: 
πότερον καταφαγὼν τὴν πατρῴαν οὐσίαν, 
ὥσπερ Πολύευκτος ὃ καλός; 4. οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾽ ὅτι 
ἄρρην ὑπὸ ϑηλειῶν κατεκόπης. 

Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν (FHG 

1293), ἀφ᾽ ἧς τινες τὸ τελευταῖον μέρος χωρίσαντες, 
ἐν à ἐστι τὰ περὶ τῶν ᾿4ϑήνησι δημαγωγῶν, ... Εὖὔ- 
βουλόν φησι τὸν δημαγωγὸν ἄσωτον γενέσϑαι. τῇ 
λέξει δὲ ταύτῃ ἐχρήσατο" “καὶ τοσοῦτον ἀσωτίᾳ καὶ 
πλεονεξίᾳ διενήνοχε τοῦ δήμου τοῦ Ταραντίνων ὅδον 
ὃ μὲν περὶ τὰς ἑστιάσεις εἶχε μόνον ἀκρατῶς, ὃ δὲ 
τῶν ᾿ϑηναίων καὶ τὰς προσόδους καταμισϑοφορῶν 
διατετέλεκε, Καλλίστρατος δέ, φησίν, ὁ Καλλικράτους 
(69 δημαγωγὸς καὶ αὐτὸς πρὸς μὲν τὰς ἡδονὰς ἦν 
ἀκρατής, τῶν δὲ πολιτικῶν πραγμάτων [ἦν] ἐπιμελής.ἢ 
περὶ δὲ τῶν Ταραντίνων ἱστορῶν ἐν τῇ δευτέρα (xal 

πεντηκοστῇ τῶν ἱστοριῶν (ib. 822) γράφει οὕτως" “ἡ 
πόλις ἡ τῶν Ταραντίνων σχεδὸν xa9' ἕκαστον μῆνα 
βουϑυτεῖ καὶ δημοσίας ἑστιάσεις ποιεῖται. τὸ δὲ τῶν 
ἰδιωτῶν πλῆϑος αἰεὶ περὶ συνουσίας καὶ πότους ἐστί, 

λέγουσι δὲ καί τινα τοιοῦτον λόγον οἱ Ταραντῖνοι, 

τοὺς μὲν ἄλλους ἀνθρώπους διὰ τὸ φιλοπονεῖσϑαι 
καὶ περὶ τὰς ἐργασίας διατρίβειν παρασκευάξεσϑαι ξῆν, 

11 hiatum not. K 18 ó add. K 19 ἦν del Wilawm 
20 καὶ add. K, fuit νβ΄ 29 καθ᾽ ἕχάστην Wekouv Wshn 
23 δημοσέαε A: corr. Benseler 
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αὐτοὺς δὲ δια τὰς συνουσίας καὶ vag ἡδονὰς οὐ μέλ- 

λειν, ἀλλ᾽ ἤδη βιῶναι. 
62. περὶ δὲ τῆς ἀσωτίας καὶ τοῦ βίου Φιλέππου 

καὶ τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν τῇ u9' τῶν ἱστοριῶν ὁ 
10ῃη. Θεόπομπος τάδε γράφει (ib. 320) ᾿ Φέλιππος ἐπεὶ ἐγ- ὁ 

κρατὴς πολλῶν ἐγένετο χρημάτων οὐκ ἀνάλωσεν αὐτὰ 
ταχέως, ἀλλ᾽ ἐξέβαλε καὶ ἔρριψε, πάντων ἀνθρώπων 
κάκιστος ὧν οἰκονόμος οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ οἵ 

περὶ αὐτόν᾽ ἁπλῶς γὰρ οὐδεὶς αὐτῶν ἠπέστατο ξῆν 
ὀρϑῶς οὐδὲ σωφρόνως oíxsiv οἰκίαν. τοῦ δ᾽ αὐτὸς X 

αἴτιος ἦν ἄπληστος καὶ πολυτελὴς ὦν, προχείρως 
ἅπαντα ποιῶν καὶ κτώμενος καὶ διδούς. στρατιώτης 
γὰρ ὧν λογίξεσϑαι τὰ προσιόντα καὶ τἀναλισκόμενα 

b δι’ ἀσχολίαν οὐκ ἠδύνατο. ἔπειτα δ᾽ οἵ ἑταῖροι αὖ- 
τοῦ ἐκ πολλῶν τόπων ἦσαν συνερρυηκότερ᾽ οἵ μὲν 1 
γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς χώρας, οἵ δὲ ἐκ Θετταλίας. οἵ δὲ ἐκ 
τῆς ἄλλης “Ελλάδος, οὐκ ἀριστίνδην ἐξειλεγμένοι, ἀλλ᾽ 
εἴ τις ἦν ἐν τοῖς "Ἕλλησιν ἢ τοῖς βαρβάροις λάσταυρος 
ἢ βδελυρὸς ἢ ϑρασὺς τὸν τρόπον, οὗτοι σχεδὸν Gzav- 
τες εἰς Μακεδονίαν ἀϑροισϑέντες ἑταῖροε Φιλίππου 90 
προσηγορεύοντο. εἰ δὲ καὶ μὴ τοιοῦτός τις (ὧν) 

ἐληλύϑει, ὑπὸ τοῦ βίου καὶ τῆς διαίτης τῆς ΜΜακεδο- 
c νικῆφ ταχέως ἐχείνοις ὅμοιος ἐγίνετο. τὰ μὲν γὰρ οἵ 
πόλεμοι καὶ αἴ στρατεῖαι, {τὰ δὲν καὶ αἴ πολυτέλειαι 
θρασεῖς αὐτοὺς εἶναι προετρέποντο xal ξῆν μὴ xoc- 9 
μίως, ἀλλ᾽ ἀσώτως καὶ τοῖς λῃσταῖς παραπλησίως. 
68. Ζοῦρις δ᾽ ἐν ξ΄ Μακεδονικῶν περὶ Πασικύπρου 
λέγων τοῦ ἐν Κύπρῳ βασιλέως ὅτι ἄσωτος ἦν γράφει 

10 τούτου δ᾽ Dobr 14 hiatus vitiosus 17 ἀριστή- 
dy» À: corr. C 18 βαὰ cf. Polyv. ὃ. 11, € 21 καὶ μὴ 
C: μὴ xal A ὧν &dd. Mein. 924 τὰ δὲ 933, λον, 
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xal τάδε (FHG ΤΙ 413)" “᾿“λέξανδρος μετὰ τὴν Τύρου 

πολιορκίαν Πνυταγύραν ἀποστέλλων ἄλλας τε δωρεὰς 
ἔδωκε καὶ χωρίον ὃ ἠτήσατο,. πρότερον ὃὲ τοῦτο 
“Πασίκυπρος [ὁ] βασιλεύων ἀπέδοτο δι᾿ ἀσωτίαν πεν- 
τήκοντα ταλάντων Πυγμαλίωνι τῷ Κιτιεῖ, ἅμα τὸ ἃ 
χωρίον καὶ τὴν αὑτοῦ βασιλείαν" καὶ λαβὼν τὰ χρή- 
uer κατεγήρασεν ἐν ᾿Δμαϑοῦντι᾽ τοιοῦτος ἐγένετο 

καὶ Αἰθίοψ ὁ Κορίνϑιος, ὥς φησι Δημήτριος ὃ 
Σκήψιος (fr. 78 Gaede), οὗ μνημονεύει "AoyíAogog 
(f. 145 B. ὑπὸ φιληδονίας γὰρ καὶ ἀκρασίας καὶ οὗ- 
τὸς μετ᾽ "Aoy(ov πλέων εἰς Σικελίαν ὅτ᾽ ἔμελλεν κτί- 
ξειν Συρακούσας τῷ ἑαυτοῦ συσσίτῳ μελιτούττης ἀπέ- 

doro τὸν κλῆρον ὃν ἐν Συρακούσαις λαχὼν ἔμελλεν 
ἕξειν. Θ4. “εἰς τοσοῦτον δ᾽ ἀσωτίας ἐληλύϑει καὶ 
“ημήτριος ὁ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως ἀπόγονος, ὥς 
φησιν Ηγήσανδρος (FHG IV 415), ὥστε ᾿Δρισταγόραν 
μὲν ἔχειν τὴν Κορινθίαν ἐρωμένην, ξῆν δὲ πολυτε- 
λῶς. ἀνακαλεσαμένων δ᾽ αὐτὸν τῶν ᾿Αρεοπαγιτῶν καὶ 
κελευόντων βέλτιον ξῆν, ᾿ἀλλὰ καὶ νῦν, εἶπεν, ἐλευ- 
ϑερίως ξῶ. καὶ γὰρ ἑταίραν ἔχω τὴν καλλίστην wol . 
ἀδικῶ οὐδένα καὶ πίνω Χῖον οἶνον καὶ τἄλλ᾽ ἀρκούν- 
τῶς παρασκευάξομαι, τῶν ἰδίων μου προσόδων εἰς 

ταῦτα ἐκποιουσῶν, οὐ καθάπερ ὑμῶν ἔνιοι δεκαξό- 
μενος ξῶ καὶ μοιχεύων. καὶ τῶν τὰ τοιαῦτα πρατ- f 

τόντων καὶ ἐπ᾽ ὀνόματός τινας κατέλεξε. ταῦτα δ᾽ 
ἀκούσας ᾿Αντίγονος ὁ βασιλεὺς ϑεσμοϑέτην αὐτὸν κατ- 
ἔστησεν. τοῖς δὲ Παναϑηναίοις ἵππαρχος ὧν ἰκρίον 
ἔστησε πρὸς τοῖς Ἑρμαῖς ᾿Δρισταγόρᾳ μετεωρότερον 

[i 

4 ὁ del Καὶ 5 πυμάτωνι ÀC: corr. C eda 19. 10. 4. 
[a Droysen Hellen. I 2, 10) — 39 wo. G& ὧν ἰὼ M. 

lam 
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τῶν Ἑρμῶν, ᾿Ελευσῖνί vt μυστηρίων ὄντων ἔϑηκεν 
αὐτῇ ϑρόνον παρὰ τὸ ἀνάκτορον, οἰμώξεσϑαι φήσας 

i168r0vg κωλύδοντας. 6D. ὅτι δὲ τοὺς ἀσώτους καὶ τοὺς 

ἡ ἔκ τινος περιουσίας ξῶντας τὸ παλαιὸν ἀνεκα- 

λοῦντο οἵ ᾿Δρεοπαγῖται καὶ ἐκόλαξον, ἱστόρησαν Φανό- ὁ 
δημος (FHGISsS68) καὶ Φιλόχορος ἄλλοι τε πλείους. 

Μενέδημον γοῦν καὶ ᾿Δσκληπιάδην τοὺς φιλοσόφους 
νέους Ovrag καὶ πενομένους μεταπεμψάμενοι ἠρώτη- 
σαν πῶς ὕλας τὰς ἡμέρας τοῖς φιλοσόφοις συσχολά- 
ξοντες. κεκτημένοι δὲ μηδέν, εὐεκτοῦσιν οὕτω τοῖς 10 
σώμασι" καὶ οἱ ἐκέλευσαν μεταπεμφϑῆναί τινα τῶν 

b μυλωϑρῶν. ἐλθόντος δ᾽ ἐκείνου καὶ εἰπόντος ὅτι 
νυχτὸς ἑκάστης κατιόντες εἰς τὸν μυλῶνα καὶ ἀλοῦν- 

τες δύο δραχμὰς ἀμφότεροι λαμβάνουσι, ϑαυμάδαντες 
of ᾿Ζρεοπαγῖται διακοσίαις δραχμαῖς ἐτίμησαν αὐτούς. 15 

καὶ Ζημόκριτον δ᾽ ᾿4βδηρῖται δημοσίᾳ κρίνοντες ὡς 
κατεφϑαρκότα τὰ πατρῷα, ἐπειδὴ ἀναγνοὺς αὐτοῖς 
τὸν μέγαν διάκοσμον καὶ τὰ περὶ τῶν ἐν “Διδου εἰ. 

πὼν εἰς ταῦτα ἀνηλωκέναι, ἀφείϑη. 66. οἵ Oi μὴ 
οὕτως ἄσωτοι κατὰ τὸν Auguv (II 248 K)' 20 

zívovG ἑκάστης ἡμέρας δι᾿ ἡμέρας, 
διασειόμενοι τοὺς κροτάφους ὑπὸ τοῦ ἀκράτου, καὶ 
κατὰ τὸν Δίφιλον (ib. 577) ᾿χεφαλὰς ἔχοντες τρεῖς 
ὥσπερ oreu(diov, “πολέμιοι τῆς οὐσίας ὑπάρχοντες, 
ὡς Σάτυρος ἐν τοῖς περὶ χαραχτήρων (FHG III 164) 25 ! 
εἴρηκεν, κατατρέχοντες τὸν ἀγρόν, διαρπάξοντες τὴν 

οἰκίαν, λαφυροπωλοῦντες τὰ ὑπάρχοντα, σκοποῦντες 
οὐ τί δεδαπάνηται ἀλλὰ τί δαπανηϑήσεται, οὐδὲ τί 

Θ 

2 οἰμώξεσϑαι Α: corr. C 18. 19 εἶπεν C, oratio mutila 
21 δύ᾽ AC: corr. c 29 διασειόμενοαι — GxQdrov poetae 
verba immutata, ut vidit Kock 
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περιέσται ἀλλὰ τί οὐ περιέσται, ἐν τῇ νεύτητι τὰ τοῦ 
γήρως ἐφόδια προκαταναλίσκοντες, χαίροντες τῇ ἑταίρᾳ, ἃ 
οὐ τοῖς ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ, οὐ τοῖς συμπόταις:᾽ 
᾿4γαϑαρχίδης δ᾽ ὁ Κνίδιος ἐν τῇ ὀγδόῃ πρὸς ταῖς x^ 

5 τῶν Εὐρωπιακῶν (b. 193) ᾿Γνώσιππον, φησίν, ἄσωτον 
γενόμενον ἐν τῇ Σπάρτῃ ἐκώλυον οἵ ἔφοροι συνανα- 
στρέφεσϑαι τοῖς νέοις παρὰ. δὲ Ῥωμαίοις μνημο- 
νεύεται, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἐνάτῃ καὶ 

τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν (b. 265), ᾿Απίκιόν τινα 
10 ἐπὶ ἀσωτίᾳ πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικέναι. οὗ- 

τὸς δ᾽ ἐστὶν ᾿ἀπίκιος ὁ καὶ τῆς φυγῆς αἴτιος γενό- 
μενος Ῥουτιλίῳ τῷ τὴν 'Ῥωμαικὴν ἱστορίαν ἐκδεδω- e 

“ κότι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ. περὶ δὲ "Amuxíov τοῦ καὶ 
αὐτοῦ ἐπὶ ἀσωτίᾳ διαβοήτου ἐν τοῖς πρώτοις εἰρήκα- 

15 μὲν (Ip. 72)... 67, “ιογένης δ᾽ ὃ Βαβυλώνιος ἐν τοῖς 
περὶ εὐγενείας 'τὸν Φωκίωνος υἱόν, φησί, Φῶκον 
οὐκ qw ὃς οὐχ ἐμίσει ᾿άϑηναίων. καὶ ὁπότε ἀπαν- 
τήσειέ τις αὐτῷ ἔλεγεν ᾿ὦ καταισχύνας τὸ γένος 
πάντα γὰρ ἀνάλωσε τὰ πατρῷα εἰς ἀσωτίαν καὶ μετὰ 

30 ταῦτα ἐχολάκευε τὸν ἐπὶ τῆς Μουνιχίας᾽ ἐφ᾽ ᾧ πάλιν 
ὑπὸ πάντων ἐπερραπίξετο. ἐπιδόσεων δέ ποτε ywo- f 
μένων παρελθὼν καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἔφη 

" ἐπιδίδωμι κἀγώ᾽, καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ὁμοϑυμαδὸν dve- 
βόησαν “εἰς ἀκολασίαν. ἦν δ᾽ ὁ Φῶκος καὶ φιλοπό- 

R5 τῆς. νικήσαντος γοῦν αὐτοῦ ἵπποις Παναϑήναια ὡς 

6 πατὴρ εἵστία τοὺς ἑταίρους, συνελϑόντων εἷς τὸ 
. 

4 πρὸς τοῖς À: corr. Schw 6. 7 συναναστρέφειν A: 
corr. C 10 sqq haec ex eo auctore cui Posidoniama debet 
Athenaeus 18 alium esse Apicium Tiberii aequalem uo 
ficandum erat 30 μουνυχίας A; ego τὸν ἥρωα ἀκρατοπότην 
(cf. 11 390), Antigoni regis praefectum intellegi WiMax ἫΝ mev- 
αϑηναίοις A: corr Nauck 95 sqq rem ipsu Xe we vehe ᾿ 
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δεῖπνον λαμπρὰ μὲν ἦν ἡ παρασχευὴ καὶ τοῖς εἰσι- 
οὖσι προσεφέροντο ποδονιπτῆρες οἴνου δι᾽ ἀρωμάτων. 

i690Ug ἰδὼν ὃ πατὴρ καλέσας τὸν Φῶκον “οὐ παύσεις, 

b 

Cc 

ἔφη, τὸν ἑταῖρον διαφϑείροντά δου τὴν νίκην; οἶδα 
δὲ καὶ ἄλλους ἀσώτους πολλούς, περὶ ὧν ὑμῖν κατα- ὃ 
λείπω ξητεῖν, πλὴν Καλλίου τοῦ Ἱππονίκου, ὃν καὶ 
oí τῶν παίδων οἴδασι -παιδαγωγοί. περὶ δὲ τῶν ἄλ- 
λων ὧν φϑάνω προβεβληκὼς εἴ τι λέγειν ἔχετε, "ἀνα- 
πεπταμένας ἔχω τῶν ὥτων τὰς πύλας. ὥστε λέγετε" 
ἐπιξητῶ γὰρ καὶ ζῦπερ 0» Μάγνος εἴρηκε (φ. 1648) τὸ w 
ἐπεσϑίειν καὶ τὸ ἐπιφαγεῖν.᾽ 

καὶ ὁ Αἰμιλιανὸς ἔφη" ᾿τὸ μὲν ἀσώτιον ἔχεις παρὰ 
Στράττιδι ἐν Χρυσίππῳ λέγοντι οὕτως (1 126 Ky 

εἰ μηδὲ χέσαι γ᾽ αὐτῷ σχολὴ γενήσεται 
μηδ᾽ εἰς ἀσώτιον τραπέσϑαι μηδ᾽ ἐὰν t 
αὐτῷ ξυναντᾷ τις, λαλῆσαι μηδὲ ἕν. 

68. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ δὲ ΣΚΕΥΗ καταριϑμεῖται Av ἀξιππος 

ἐν Κιϑαρῳδῷ οὕτως (IV 406 M): 

ξωμήρυσιν φέρ᾽, οἷσ᾽ ὀβελίσκους δώδεκα, | 
κρεάγραν, ϑυίαν, τυροχνῆστιν παιδικήν, ῷ 
στελεόν, δκαφίδας τρεῖς, δορέδα, κοπίδας τέτταρας. 
οὐ μὴ πρότερον οἴσεις, θεοῖσιν ἐχϑοὲ σύ, 

5 τὸ λεβήτιον, τάκ τοῦ νίτρου πάλιν ὑστερεῖς; 
καὶ τὴν κύβηλιν τὴν ταγηνιστηρίαν. 

legi possit narravit Plut. Phoc. 20 8.9 ἀναπεπταμένας xti: 
etae verba esse vidit Mein 10 γάρ’ καὶ Μάγνος À: duce 
asaubono corr. Wilam 14 εἰ μὴ Kock 16 ἀσωτεῖον Mein 

μηδ᾽ ἂν Α 16 μηδὲ ἐν Mein: μηδενί A 19 φέροις À 
(om. C): corr. Dobr 20 πελλέκην Nauck, sed cf. λοπάδα 
νεανικήν p. 170c 21 ἐλεόν Stephanus, cf. ad p. Ζ4 δι 
οἰδα A: corr. Cas — 22 οἴσεις Villebrun: νεύσεις Α 923 xax 
τοῦ λητρου À: corr. Mein co, Wes. 5. τὰν τοῦ νίρορ 94 τὴν 
ἐγωνιστηρίαν AC: corr. Mein 
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viv χύτραν δ᾽ ᾿ἀριστοφάνης ἐν Σκηνὰς xavaAap- 
βανούσαις κακκάβην εἴρηκεν οὕτως (I515 K) 

τὴν κακκάβην γὰρ κᾶἂε τοῦ διδασκάλου. 
x&v Ζ]αιταλεῦσι (ib. 446)" 

κἄγειν ἐκεῖϑεν κακκάβην. 
᾿ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Φιλοθηβαίῳ (II 106 K) 

πάντ᾽ ἔστιν ἡμῖν" ἥ τε γὰρ συνώνυμος 
τῆς ἔνδον οὔσης ἔγχελυς Βοιωτία 
μιχϑεῖσα κοίλοις ἐν βυϑοῖσι κακκάβης 
χλιαένετ᾽, αἵρεϑ᾽, ἕψεται, παφλάζξεται. d 

βατάνιον δ᾽ εἴρηκεν ᾿ἀντιφάνης ἐν Εὐϑυδίκῳ (ib. 49) 
ἔπειτα πουλύπους τετμημένος 

ἐν βατανίοισιν ἕφϑός. 
ἼἌλεξις ἐν ᾿4σκληπιοκλεέδῃ (ib. 806) 

οὕτως δ᾽ ὀψοποιεῖν εὐφυῶς 

περὶ (vqv» Σικελίαν αὐτὸς ἔμαϑον ὥστε τοὺς 
δειπνοῦντας εἰς τὰ βατάνι᾽ ἐμβάλλειν ποιῶ 

. ἐνίοτε τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 

πατάνιον δὲ διὰ τοῦ z ᾿ἀντιφάνης ἐν Γάμῳ (b. 40) 
πατάνια, σεῦύτλον, σίλφιον, χύτρας, λύχνους; e 
κορέαννα, xoóuuv , ἅλας, ἔλαιον, τρυβλίον. 

Φιλέταιρος Οἰνοπίωνι (ib. 284) 

ὁ μάγειρος οὗτος Πατανίων προσελϑέτω. 
καὶ πάλιν᾽ 

πλείους Στρατονίχου τοὺς μαϑητάς μοι δοκδῖ 
ξξειν Πατανίων. 

8 καστου À: corr. Poll. 10, 106 9 τμηθεῖσα XIV 628a 
11 βατάνειον A 19 πολύπους AC 18 βατάνοισιν AC: 
corr. Cas coll. Poll. 10, 107, ubi πατανέοισιν 1473 is- 
τετμημένοις AC: corr, Poll 16 τὴν add. Cas 17 βατάνεια 
AC et sic fere semper (item πατάνεια sim) ἐκβαλεῖν A ἐκ- 
βάλλειν C: corr. ex III 107d v. 3 19 ἐν σάψων Rh Stt. ἐς. 
ekk. anecd. 84, 18 21 ἅλες Δ: corr. &cnw 
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ἀλλ᾽ ὦ Δελφῶν πλείστας ἀκονῶν 

Φοῖβε μαχαίρας 

καὶ προδιδάσκων τοὺς σοὺς προπόλους. 
κἀν τοῖς ἑξῆς δ᾽ Ó ᾿'άχαιός φησιν" 

τίς ὑποκεκρυμμένος μένει, 6 
σαραβάκων xoxíóocv συνομώνυμε; 

ἐπισκώπτουσι γὰρ oí Σάτυροι τοὺς 4Ζἰελφοὺς ὡς περὶ 
τὰς ϑυσίας καὶ τὰς ϑοίνας διατρίβοντας. Σῆμος δ᾽ 
ἐν à' 4ηλιάδος (FHG IV 498) ᾿ΖΔελφοῖς, φησί, παρα- 
γινομένοις εἰς Ζῆλον παρεῖχον 4ήλιοι ἅλας καὶ Otog M0 
καὶ ἔλαιον καὶ ξύλα καὶ στρώματα. ᾿Δριστοτέλης 
δ᾽ (p.561 R) ἢ Θεόφραστος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι περὶ 
Μαγνήτων λέγων τῶν ἐπὶ τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ 
ῦτι Ζελφῶν εἰσιν ἄποικοι τὰς αὐτὰς ἐπιτελοῦντας αὐ- 

τοὺς ποιεῖ χρείας τοῖς παραγιγνομένοις τῶν ξένων, 15 

λέγων οὕτως" “Μάγνητες ol ἐπὶ τῷ Μαιάνδρῳ ποταμῷ 
κατοικοῦντες ἱεροὶ τοῦ ϑεοῦ, “]ελφῶν ἄποικοι, παρέ-, - 

χουσι τοῖς ἐπιδημοῦσι στέγην, ἅλας. ἔλαιον. ὄξος, ἔτι 
λύχνον, κλίνας, στρώματα, τραπέξας. “΄ημήτριος 
δ᾽ ὁ Σκήψιος ἐν ἑκκαιδεκάτῳ Τρωικοῦ διακόσμου (fr. 10 Ὁ 
Gaede) ἐν τῇ “ακωνικῇ φησιν ἐπὶ τῆς δδοῦ τῆς καλου- 
μένης Ὑακινϑίδος ἱδρῦσϑαι ἥρωας Μάττωνα καὶ Κε- 
ράωνα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς φιδιτίοις ποιούντων τε τὰς 

τἰἀμάξας καὶ κεραννύντων τὸν οἶνον διακόνων. ὃ δ᾽ αὖ- 
τὸς ἱστορεῖ κἀν τῷ τετάρτῳ. καὶ εἰκοστῷ τῆς αὐτῆς 9i 
πραγματείας (fr. 14) ΖΔαίτην ἥρωα τιμώμενον παρὰ τοῖς 
Τρωσίν, οὗ μνημονεύειν Μίμνερμον (fr. 18 B. κἀν 

ὅ. ὁ τί δ᾽ ὑποκεκρ. μένεις, σαραβικῶν Mein 14 τὰς αὐτὰς 
Wilam: τοσαύτας αὶ 18.19 ἐπίλυχνον AC: corr. Schw, fort. 
ἔτι δὲ λύχνον 22 Mivvovo Kuster ex Il p. 8906: δαέτωνα AC 
28 φειδιτέοις AC 27 μνημονεύει Α: corr. Mus 
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Κύπρῳ δέ φησι τιμᾶσϑαι Ἡγήσανδρος ὃ ZsAgóc 
(FHG IV 419) “έία Εἰλαπιναστήν τε καὶ Σπλαγχνοτόμον.᾽ἢ 

15. πολλῶν δὲ τοιούτων ἔτι λεγομένων ἐκ τῶν 
γειτόνων τις ἐξηκούσϑη ὑδραύλεως ἦχος πάνυ τι ἡδὺς 

5 xol τερπνός, ὡς πάντας ἡμᾶς ἐπιστραφῆναι ϑελχϑέν- 
τας ὑπὸ τῆς ἐμμελείας. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς ἀποβλέψας b 
πρὸς τὸν μουσικὸν ᾿4λκείδην "ἀκούεις, ἔφη, μουσικώ- 
τατε ἀνδρῶν, τῆς καλῆς ταύτης συμφωνίας, ἥτις ἡμᾶς 
ἐπέστρεψεν πάντας κατακηληϑέντας [ὑπὸ τῆς μουσικῆς]; 

Lo x«l οὐχ ὡς ὁ παρ᾽ ὑμῖν τοῖς ᾿4λεξανδρεῦσι πολὺς ὃ 
μόναυλος ἀλγηδόνα μᾶλλον τοῖς ἀκούουσι παρέχων ἢ 
τινα τέρψιν μουσικήν. καὶ ὃ ̓ 4λκείδης ἔφη "ἀλλὰ 
μὴν καὶ τὸ ὄργανον τοῦτο ἡ ὕδραυλις, εἴτε τῶν ἐντατῶν 
αὐτὸ ϑέλεις εἴτε τῶν ἐμπνευστῶν, ᾿4λεξανδρέως ἐστὶν 

16 ἡμεδαποῦ εὕρημα, κουρέως τὴν τέχνην' Κτησίβιος 
δ᾽ αὐτῷ τοὔνομα. ἰστορεῖ δὲ τοῦτο ᾿Δριστοκλῆς ivo 
τῷ περὶ χορῶν οὑτωσί πως λέγων" ᾿ξητεῖται δὲ πότερα 
τῶν ἐμπνευστῶν ἐστιν ὀργάνων ἡ ὕδραυλις ἢ τῶν 
ἐντατῶν. ᾿Δριστόξενος μὲν οὖν τοῦτο οὐκ οἶδε. λέγε- 

80 ται δὲ Πλάτωνα μικράν τινα ἔννοιαν δοῦναι τοῦ κα- 
τασκευάσματος νυκτερινὸν ποιήσαντα ὡρολόγιον ἐοικὸς 
τῷ ὑδραυλικῷ οἷον κλεψύδραν μεγάλην λίαν. καὶ τὸ 
ὑδραυλικὸν δὲ ὄργανον δοκεῖ κλεψύδρα εἶναι. ἐντα- 

τὸν οὖν καὶ καϑαπτὸν οὐκ ἂν νομισϑείη, ἐμπνευστὸν ἃ 
25 δὲ ἂν ἴσως ῥηϑείη διὰ τὸ ἐμπνεῖσϑαι τὸ ὄργανον ὑπὸ 

τοῦ ὕδατος. κατεστραμμένοι γάρ εἰσιν οἵ αὐλοὶ εἰς 
τὸ ὕδωρ καὶ ἀρασσομένου τοῦ ὕδατος ὑπό τινος νεα- 

2 διελαπιναστὴν À:cor.C 4 τι δοῦν: τ A 8 συμ- 
φωνίας Κ: εὐφωνίας Α 9 glossam del. Κα 10 ὁ παρ᾽ C: 
παρ᾽ À, sed vix haec integra 14 fort. ϑέλεις (εἶναι) vel 
ϑήσεις 17 ξητῆται δὲ C ξητεῦτε ΔΑ: corr. K πότερον C 
28 κατὰ κλεψύδραν Eust. 1157, 46 de suo (non C) 
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: προσέλαβον ἐλϑὼν τουτονὶ 
τραπεζοποιόν, ὃς πλυνεῖ σκεύη, λύχνους 

e ἑτοιμάσει, σπονδὰς ποιήσει, τἄλλ᾽ ὅσα 
τούτῳ προσήκει. 

ξητητέον δὲ εἰ καὶ ὃ τραπεξοκόμος ὁ αὐτός ἐστι τῷ τρα-ὑ 
πεξοποιῷ. Ἰόβας γὰρ ὃ βασιλεὺς ἐν ταῖς Ὁμοιότησι 
τὸν αὐτὸν εἶναί φησι {(τὸν» τραπεξζοκόμον καὶ τὸν ὑπὸ 
“Ρωμαίων καλούμενον στρούκτωρα, παρατιϑέμενος ἐκ 

δράματος ᾿4λεξάνδρου ᾧ ἐπιγραφὴ Πότος (IV 564 M) 
εἰς αὔριόν μὲ δεῖ λαβεῖν αὐλητρίδα. 10 
B. τραπεξοποιὸν δημιουργὸν λήψομαι" 

ἐπὶ τοῦτ᾽ ἀπέστειλ᾽ ἐξ ἀγροῦ μ’ ὁ δεσπότης. 
ἐκάλουν δὲ τραπεξοποιὸν τὸν τραπεξῶν ἐπιμελητὴν καὶ 
τῆς ἄλλης δὐκοσμίας. Φιλήμων Παρεισιόντι (11493 Ky 

περὶ τοὐπτάνιον οὐ γίνεϑ᾽ ἡ σκευωρέα" 15 
τραπεζξοποιός ἐστ᾽ ἐπὶ τοῦ διακονεῖν. 

ἔλεγον δὲ καὶ ἐπιτραπεξώματα τὰ ἐπιτιϑέμενα τῇ τρα- 
πέξῃ βρώματα. Πλάτων Μενελάῳ (I622 K) 

171 ὡς ὀλίγα λοιπὰ τῶν ἐπιτραπεξωμάτων. 
ἐκάλουν δὲ καὶ ἀγοραστὴν τὸν τὰ ὄψα ὠνούμενον, 9 
νῦν δ᾽ ὀψωνάτωρα, ὡς Ξενοφῶν ἐν δευτέρῳ ᾿Απομνη- 
μονευμάτων (L 5, 2) οὑτωσὶ λέγων" “ διάκονον δ᾽ ἂν καὶ 

ἀγοραστὴν τὸν τοιοῦτον ἐθέλοιμεν προῖκα λαβεῖν; παρὰ 

δὲ Μενάνδρῳ ἐστὶ κοινότερον ἐν Φανίῳ (IV 211 My 
φειδωλὸς ἦν καὶ μέτριος ἀγοραστής. D 

ὀψώνην δ᾽ εἴρηκεν ᾿ἀριστοφάνης ἐν Ταγηγνισταῖς 
διὰ τούτων (1 691 K)' 

2 λύχνους τ᾽ A: corr. C (ubi σκεύη πλύνων, λύχνους ἕτοι- 
μάξων as 7 τὸν add. Καὶ 8 στρούκτορα À: corr. € 
11 B. add. Wilam 16 σκεπτωρία À: corr. Pursan 16 (ὃ) 
τραπεΐζ. Kock 17—19 non suo loco, ut videtur 21 ἐν 
πρώτῳ Mein 
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ὡς οὑψώνης διατρίβειν b 

ἡμῖν τἄριστον ἔοικε. 
παροψωνεῖν δ᾽ ἔφη Κρατῖνος ἐν Κλεοβουλίναις Gb. 41) 

οὕτως ... παραγοράξειν δὲ΄4λεξις ἐν “Ιρωπέδῃ (1 818 K). 

εἰλέατροι δὲ καλοῦνται, ὥς φησι Πάμφιλος, οἵ ἐπὶ 
τὴν βασιλικὴν καλοῦντες τράπεξαν παρὰ τὸ ἐλεόν. 
᾿ἀρτεμίδωρος δ᾽ αὐτοὺς δειπνοχλήτορας ὀνομάζξει. 
11. ἐκάλουν δέ, φησί, καὶ τοὺς προγεύστας ἐδεάτρους, 
ὅτι προήσϑιον τῶν βασιλέων πρὸς ἀσφάλειαν. νῦν 
δὲ ὁ ἐδέατρος ἐπιστάτης γέγονε τῆς ὅλης διακονίας. 

ἦν δ᾽ ἐπιφανὴς καὶ ἔντιμος ἡ χρεία. Χάρης γοῦν 
iv τῇ y' τῶν ἱστοριῶν (p. 116 M) Πτολεμαῖόν φησι c 
τὸν Σωτῆρα ἐδέατρον ἀποδειχϑῆναι ᾿Δλεξάνδρου. μή- 
ποτὲ δὲ καὶ ὃν νῦν καλοῦσι Ῥωμαῖοι προγεύστην 
τότε οἵ Ἕλληνες προτένϑην ὠνόμαξον, ὡς ᾿άριστο- 
φάνης ἔν προτέραις Νεφέλαις (1196) διὰ τούτων" 

ΣΤΡ. πῶς οὐ δέχονται δῆτα τῇ νουμηνίᾳ 
ἁρχαὶ τὰ πρυτανεῖ᾿, ἀλλ᾽ ἕνῃ τε καὶ νέᾳ; 
ΦΕΙΖ. ὅπερ οἵ προτένϑαι γὰρ δοκοῦσιν μοι παϑεῖν" 
ἵν᾽ ὡς τάχιστα τὰ πρυτανεῖ᾿ ὑφελοίατο, 
διὰ τοῦτο προὐτένϑευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. ἃ 

μνημονεύει αὐτῶν καὶ Φερεκράτης ἐν ᾿Αγρίοις 

(1147 K) 

μὴ ϑαυμάσῃς" 
τῶν yug προτενϑῶν ἐσμέν, ἀλλ᾽ οὐκ οἶσϑα σύ. 

xal Φιλύλλιος ἐν Ἡρακλεῖ (b. 184)" 

βούλεσϑε δῆτ᾽ ἐγὼ φράσω τίς εἰμ᾽ ἐγώ; 
ἡ τῶν προτενθῶν “ορπία καλουμένη. 

3 ἡμῶν À: corr. O — δ διλαίατροι À: corr. O ἃ ἥδαιον 
À: corr. C 8 φησί i. i.e. glossographus, cf. Hes. 8. v αιδε- 
ἀλαιατοους A stro CHER A AEN e T ΤῊς 

albk 18 αἰδέατρον A ἐλέατρον Ὁ 
ταν Re 4 92S 
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εὑρίσκω δὲ καὶ ψήφισμα ἐπὶ Κηφισοδώρου ἄρχοντος 
᾿ϑήνησι γενόμενον, ἐν ᾧ ὥσπερ τι σύστημα οἵ προ- 
τένϑαι εἰσί, καϑάπερ καὶ οἵ παράσιτοι ὀνομαξόμενοι, 
ἔχον οὕτως" ᾿Φῶκος simev: ὅπως ἂν ἡ βουλὴ ἄγῃ τὰ 
᾿Δἀπατούρια μετὰ τῶν ἄλλων ᾿4ϑηναίων κατὰ τὰ πάτρια, 5 
ἐψηφίσθαι τῇ βουλῇ ἀφεῖσϑαι τοὺς βουλευτὰς τὰς 
ἡμέρας ἅσπερ καὶ αἱ ἄλλαι ἀρχαὶ αἱ ἀφεταὶ ἀπὸ τῆς 
ἡμέρας ἧς οἱ προτένϑαι ἄγουσι πέντε ἡμέρας. ὅτι 
δ᾽ εἶχον οἱ ἀρχαῖοι καὶ τοὺς προγεύστας καλουμένους 
Ξενοφῶν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Ιέρωνε ἢ τυραννικῷ τ 

φησιν (4,2) “ὃ τύραννος οὐδὲ σιτίοις καὶ ποτοῖς xi- 

f στεύων διάγει, ἀλλὰ καὶ τούτων ἀντὶ τοῦ ἀπάρχεσϑαι 
ϑεοῖς τοῖς διακονοῦσι πρῶτον κελεύουσιν ἀπογεύεσϑαι 
διὰ τὸ ἀπιστεῖν μὴ καὶ ἐν τούτοις κακόν τε φάγωσιν 
ἢ πίωσιν. ᾿Δἀναξίλας δ᾽ ἐν Καλυψοῖ φησιν (II 266 EF 55. 

112 προγεύσεταί σοι πρῶτον ἡ γραῦς τοῦ ποτοῦ. 
12. τοὺς δὲ τὰ πέμματα προσέτι vs τοὺς ποιοῦντα; 

τοὺς πλακοῦντας oí πρότερον δημιουργοὺς ἐκάλουν. 

Μένανδρος Ψευδηρακλεῖ' καταμεμφόμενος δὲ τοὺς 
μαγείρους ὡς ἐπιχειροῦντας καὶ οἷς μὴ δεῖ φησιν (IV 9 

299 M)' 

μάγειρ᾽, ἀηδής μοι δοκεῖς εἶναι σφόδρα. 
πόσας τραπέξας μέλλομεν ποιεῖν, τρίτον 
ἤδη u ἐρωτᾷς. χοιρέδιον ἕν ϑύομεν, 
ὀχτὼ ποιήδοντες τραπέξας δ᾽ ἢ μίαν, 5 

b 5 τί δοι διαφέρει τοῦτο; παράϑες [σημίαν.] 

e 

7 &ogal Wilam: fovial A αἵ ἀφεταὶ Pors: διαφεται À 
8 προτέϑϑαι A — 11 οὔτε σπίοις αὶ 12 πρὶν τοῦ Xen 13 
τοὺς διακόνους Xen. recte 16 παρογεύσεται À: corr. Mu 
25 ποίησον τὰς τραπέξας δυομιαν Α: duce Meinekio corr. Di 
27 σημέαν videtur versus &nXecedenN correctio esse, praeterea 
hiat oratio 
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οὐκ ἔστι κανδύλους ποιεῖν οὐδ᾽ οἷα σὺ 
εἴωϑας εἰς ταὐτὸν καρυκεύειν μέλι, 

σεμίδαλιν, gd: πάντα γὰρ τἀναντία 
νῦν ἐστιν" ὁ μάγειρος γὰρ ἐγχύτους ποιεῖ, 

δ᾽ 10 πλακοῦντας ὀπτᾷ, χόνδρον ἕψει καὶ φέρει 
μετὰ τὸ τάριχος, εἶτα ϑρῖον καὶ βότρυς" 
ἡ δημιουργὸς δ᾽ ἀντιπαρατεταγμένη 
κρεάδι’ ὀπτᾷ καὶ κίχλας, τραγήματα. 
ἔπειθ᾽ ὃ δειπνῶν uiv τραγηματίξεται, 

10 15 μυρισάμενος δὲ καὶ στεφανωσάώμενος πάλιν e 
δειπνεῖ và μελίπηκτα ταῖς κίχλαις. 

ὅτι δὲ ἐκεχώριστο τὰ τῆς ὑπουργίας, πεμμάτων μὲν 
προνοουσῶν τῶν δημιουργῶν, ὀψαρτυτικῆς δὲ τῶν 
μαγείρων, ᾿ἡντιφάνης διεσάφησεν ἐν Χρυσίδι οὕτως 

i5 (II 110 Κ)" 

τέτταρες δ᾽ αὐλητρίδες 
ἔχουσι μισϑὸν καὶ μάγειροι δώδεκα 
καὶ δημιουργοὶ μέλιτος αἰτοῦσαι σκάφας. 

Μένανδρος “ημιουργῷ (IV 108 M)* 

20 τί τοῦτο, παῖ; διακονικῶς γὰρ νὴ Δία 
προελήλυϑας. B. ναί" πλάττομεν γὰρ πέμματα ἃ 
τὴν νύχτα T' ἠγρυπνήκαμεν" καὶ νῦν ἔτι 
ἀποίητα πάμπολλ᾽ ἐστὶν ἡμῖν. 

πεμμάτων δὲ πρῶτόν φησιν μνημονεῦσαι Πανύασσιν 
85 (ἔν. 36 Ki) Σέλευκος, ἐν οἷς περὶ τῆς παρ᾽ Δἰγυπτίοις 

ἀνϑρωποϑυσίας διηγεῖται, πολλὰ μὲν ἐπιϑεῖναι λέγων 
πέμματα, 'πολλὰς δὲ νοσσάδας ὕρνις,᾽ προτέρου Στη- 

1 κἀνδύλου A 9 ταὐτὸ A: corr. Mus 4 εἐνπιχυχετους Α: 
eorr XIV 644 . 6 μετὰ τοῦ ταρίχου Wilam 8 καὶ geri. 
paczA:cor.Schw 11 νεϊαῤςσύμμεικτα) δειπψεῖ 18 oiceticen. 
31 πλάσματα AO: corr, Mein, praeterea for. μάττομεν eov SS 
3,41 50 διηγεῖται δὲ λέγων ἵ. 6. Ῥανγακῶθ — 9" θανεις s eet S 

“Ὁ" ! 



388 4 

διχόρου ἢ Ἰβύκου ἐν τοῖς άϑλοις ἐπιγραφομένοις 
(fr. 2 B) εἰρηκότος φέρεσϑαι τῇ παρϑένῳ δῶρα 

θ δσασαμίδας χόνδρον vs καὶ ἐγκρίδας 
ἄλλα τε πέμματα καὶ μέλι χλωρόν. 

ὅτι δὲ τὸ ποίημα τοῦτο Στησιχόρου ἐστὶν ἱκανώτατος 
μάρτυς Σιμωνέδης ὁ ποιητής, ὃς περὶ τοῦ Μελεάγρου 
τὸν λόγον ποιούμενός φησιν (fr. ὅ8 By 

ὡς δουρὶ πάντας 

νίκασε νέους ὑπὲρ δινάεντα βαλὼν άναυρον. 
πολυβότρυος ἐξ Ἰωλκοῦ" Γ 

οὕτω γὰρ Ὅμηρος ἠδὲ Στασίχορος ἄεισε λαοῖς. 
fó γὰρ Στησίχορος οὕτως εἴρηκεν ἐν τῷ προκειμένῳ 
ζσματι τοῖς ᾿4ϑλοις (fr. 8 B) 

ϑρῴώσκων μὲν γὰρ ᾿ἀμφιάραος, ἄκοντι δὲ νέκασεν 
Μελέαγρος. l6 

18. ovx ἀγνοῶν δὲ xal περὶ zfnA(ov ἃ ̓ 4πολλόδωρο: 
ὁ ᾿Αϑηναῖος εἴρηκεν ὅτι μαγείρων καὶ τραπεξοποιῶν 
παρείχοντο χρείας τοῖς παραγινομένοις πρὸς τὸ; 
ἱερουργίας, καὶ ὅτε ἦν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν πράξεων ὀνύ: 

τὅματα Μαγίδες καὶ Γογγύλοι, ἐπειδὴ τὰς μάξας. φησὶν ἢ 

᾿ριστοφάνης (Pac. 27), ἐν ταῖς ϑοίναις δε᾽ ἡμέρας 

τρίβοντες παρεῖχον ὥσπερ [ἐν] γυναιξὺ γογγύλας μὲ 
μαγμένας. καλοῦνται δὲ καὶ μέχρι νῦν τινες αὐτῶν 

Χοίρακοι καὶ ᾿Δμνοὶ καὶ ᾿Αἀρτυσίλεῳ καὶ Σήσαμοι καὶ 
᾿ἀρτυσίτραγοι καὶ Νεωκόροι καὶ ἸΙχϑυβόλοι. τῶν δὲ 

2. 8 δωρας ἀσαμιδὰς A: corr. Cas 9 νικᾶις ἔἐνεους Α: corr, 
Cas ιν. βαλὼν ἄναυρον ὕπερ Α: transp. ΒΟῸΣ 14 μὲν à ἄρ᾽ 
Kleine 14. 16 νικας ἐμμελέαγρος A: corr. Cas 16 ἀγνοὼ 
Mus 20 μαγαδις καὶ γογγυλος AC: corr. Villebrun 91 ἀρι- 
στοτέλης AC: corr. Schw 22. 283 μεμιγμένας A: corr. ex Arisi 
24 "Auvog et ᾿Δἀρτυσίλεως Delii ap. Dittenb. syll. 867 et 70, Zr 
σάμη bull. corr. hell, 1882, Ὁ. 92 ἃ ἀρτυσιλαοίεω A: corr. C 
25 fort. ᾿δρτοτράγοι καὶ KosoQooot 



e 
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νεύει Σοφοκλῆς év Νιόβῃ (f. 409 N) τε κἀν Τυμπανι- 
σταῖς (fr. 681), οὐκ ἄλλους τινὰς εἶναι ἀκούομεν ἢ τοὺς 

Φρυγίους, ὧν καὶ αὐτῶν ἐμπείρως ἔχουσιν ᾿᾽ά4λεξαν- 

δρεῖς. οἴδασι δὲ καὶ τοὺς διόπους ἔτι τε μεσοκόπους 

καὶ τοὺς καλουμένους ὑποτρήτους. τῶν δ᾽ ἐλύμων 
αὐλῶν μνημονεύει καὶ Καλλίας ἐν Πεδήταις (1691 Κ)β.111 
᾿Ιόβας δὲ τούτους Φρυγῶν μὲν εἶναι εὕρημα, ὀνομά- 
ξεσϑαι δὲ καὶ σκυταλείας, κατ᾽ ἐμφέρειαν τοῦ πάχους. 
χρῆσϑαι δ᾽ αὐτοῖς καὶ Κυπρίους φησὶ Κρατῖνος ὃ 
νεώτερος ἐν Θηραμένῃ (11 290 K). οἴδαμεν δὲ καὶ τοὺς 
ἡμιόπους καλουμένους, περὶ ὧν φησιν ᾿Ανακρέων 
(fr. 20 B) 

τίς ἐρασμίην 

τρέψας ϑυμὸν ἐς ἥβην τερένων ἡμιόπων ὑπ᾽ αὐλῶν 
ὀρχεῖται; 

εἰσὶ δ᾽ οἵ αὐλοὶ οὗτοι ἐλάσσονες τῶν τελείων. Αἰσχύ- 

Aog γοῦν κατὰ μεταφορὰν ἐν Ἰξίονί φησι (fr. 86 N) 182 
τὸν δ᾽ ἡμίοπον [καὶ τὸν ἐλάσσονα] C 
ταχέως ὁ μέγας καταπένει. 

εἰσὶν δ᾽ oí αὐτοὶ τοῖς παιδικοῖς καλουμένοις, οἷς οὐκ 
οὖσιν ἐναγωνίοις πρὸς τὰς εὐωχίας χρῶνται. διὸ καὶ 
τέρενας αὐτοὺς κέκληκεν ὁ ᾿Δἀνακρέων. 80. οἶδα δὲ 
καὶ ἄλλα γένη αὐλῶν τραγικῶν τε καὶ λυσιῳδικῶν 
καὶ κιϑαριστηρίων, ὧν μνημονεύουσιν Ἔφορός τ᾽ ἐν 

6 ὑπότρητοι fort. eidem qui ὑπόπτεροι apud Poll. 4, 77 (cf. 
80. 81) 8.σκυτάλια Poll 4,82 414 ϑρέψας A: corr. ς dg 
ἤβην Mehlhorn: ἐσέβην Α τέρεν ὡς ἡμίοπον A: corr. Cas coll. 
p. 182 ὁ 16. 17 post Αἰσχύλος γοῦν (cod. f. 56" extr) secun- 
tur (f. 56) haec κατα μετασπουδάξοντας εἰσήγαγεν (V c. 8) — 
ἔπος φύγεν ἕρκος (ib. c. 12), tum κατὰ μεταφορὰν ἐν ἰξίωνί 
φησι (IV c. 19) — ἀπ᾽ ἄλλης προαιρέσεως (V ὁ. 8): corr. Cas 
Uu ἱξίωνι Α 18 glossam del.Bothe 28 λυσιωδῶν AC: corr. 

er 
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τοῖς εὑρήμασι (FHG 1276) καὶ Εὐφράνωρ ὁ Πυϑαγο- 
ρικὸς ἐν τῷ περὶ αὐλῶν, ἔτι δὲ καὶ "Δλεξες ὧν καὶ 
αὐτὸς ἐν τῷ περὶ αὐλῶν. ὁ δὲ καλάμινος αὐλὸς τιτύ- 

Quvog καλεῖται παρὰ τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ Ζωριεῦσιν, ὡς 
᾿Αρτεμίδωρος ἱστορεῖ ὁ ᾿Δριστοφάνειος ἐν β' περὶ $ 
Δωρίδος. ὁ δὲ μάγαδις καλούμενος αὐλὸς € καὶ πα- 
λαιομάγαδις ὀνομαξόμενος ἐν ταὐτῷ ὀξὺν καὶ βαρὺν 
φϑόγγον ἐπιδείκνυται, ὡς ᾿ἀναξανδρέδης ἐν Ὁπλο- 
μάχῳ φησί (II 149 Ky 

μαγάδι λαλήσω μικρὸν ἅμα σοι καὶ μέγα. 10 
oí δὲ καλούμενοι λώτινοι αὐλοὶ οὗτοί εἰσιν οἵ ὑπὸ 
᾿4λεξανδρέων καλούμενοι φώτιγγες. κατασκευάξονται 
δ᾽ ἐκ τοῦ καλουμένου λωτοῦ ξύλον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο γινό- 
μενον ἐν Aon Θηβαίων δ᾽ εὕρημά φησιν εἶναι 
3 ^" 

Ιόβας τὸν ἐκ νεβροῦ κώλων κατασκευαξόμενον αὐλόν. 15 
ὁ δὲ Τρύφων φησὶ (fr. 112 V) καὶ τοὺς καλουμένους 
ἐλεφαντίνους αὐλοὺς παρὰ Φοίνιξιν ἀνατρηϑῆναι. οἷδα 
ὃὲ ὅτι καὶ μάγαδις ὄργανόν ἐστιν ἐντατὸν καϑάπερ καὶ 
κιϑάρα, λύρα, βάρβιτον. Εὐφορίων δὲ ὁ ἐποποιὸς ἐν 
τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων (fr. 32 M) “οἵ νῦν, φησίν, καλούμενοι 30 
ναβλισταὶ καὶ πανδουρισταὶ καὶ σαμβυκισταὶ καινῷ 
μὲν οὐδενὶ χρῶνται ὀργάνῳ. τὸν γὰρ βάρωμον καὶ 
βάρβιτον, ὧν Σαπφὼ (fr. 154) καὶ ᾿ἀνακρέων (fr. 143) 

μνημονεύουσι, καὶ τὴν μάγαδιν καὶ τὰ τρίγωνα καὶ 
τὰς σαμβύκας ἀρχαῖα εἶναι. ἐν yovv Μιτυλήνῃ μίαν ?: 
τῶν Μουσῶν πεποιῆσϑαι ὑπὸ “εσβοϑέμιδος ἔχουσαν 
σαμβύκην. ᾿Δριστόξενος δ᾽ ἔκφυλα ὄργανα καλεῖ 

92 ᾿Δλεξίων vel ᾿Δλέξων Schw, sed cf. XIV p. 634d 6.7 
πλαγιομάγαδις Mein, sed fort. ὁ δὲ τὸ παλαιὸν μάγαδις καλού- 
μενος αὐλὸς, cf. XIV 635 a 8 ἀναλεξανδρίδης À: corr. 
Meursius — 10 μάγαδιν A: corr. Mein μέγαν À: corr. Mein 
20 ἰσθιμίων AÀ 22 βάρωμον À: βάρμον XIV 636 c 
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Κύπρῳ δέ φησι τιμᾶσϑαι Ἡγήσανδρος ὁ 4Δελφὸς 
(FHG IV 419) Δία Εἰλαπιναστήν τε καὶ Σπλαγχνοτόμον: 

15. πολλῶν δὲ τοιούτων ἔτι λεγομένων ἐκ τῶν 
γειτόνων τις ἐξηκούσϑη ὑδραύλεως ἦχος πάνυ τι ἡδὺς 

δ καὶ véQmvóg, ὡς πάντας ἡμᾶς ἐπιστραφῆναι ϑελχϑέν- 
τας ὑπὸ τῆς ἐμμελείας. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς ἀποβλέψας 
πρὸς τὸν μουσικὸν ᾿Δλκείδην ᾿ἀκούεις, ἔφη, μουσικώ-. 
τατε ἀνδρῶν, τῆς καλῆς ταύτης συμφωνίας, ἥτις ἡμᾶς 
ἐπέστρεψεν πάντας κατακηληϑέντας [ὑπὸ τῆς μουσικῆς]; 

10 καὶ οὐχ ὡς ὃ παρ᾽ ὑμῖν τοῖς ᾿Αλεξανδρεῦσι πολὺς ὃ 

μόναυλος ἀλγηδόνα μᾶλλον τοῖς ἀκούουσι παρέχων ἢ 
τινα τέρψιν μουσικήν. καὶ ὁ ̓ Δλκεέδης ἔφη" "ἀλλὰ 
μὴν καὶ τὸ ὄργανον τοῦτο ἡ ὕδραυλις, εἴτε τῶν ἐντατῶν 
αὐτὸ ϑέλεις εἴτε τῶν ἐμπνευστῶν, ᾿4λεξανδρέως ἐστὶν 

15 ἡμεδαποῦ εὕρημα, κουρέως τὴν τέχνην' Κτησίβιος 
δ᾽ αὐτῷ τοὔνομα. ἱστορεῖ δὲ τοῦτο ᾿Δριστοκλῆς ἐν 
τῷ περὶ χορῶν οὑτωσί zog λέγων" 'ξητεῖται δὲ πότερα 
τῶν ἐμπνευστῶν ἐστιν ὀργάνων ἣ ὕδραυλις ἢ τῶν 
ἐντατῶν. ᾿Αφιστόξενος μὲν οὖν τοῦτο οὐκ οἶδε. λέγε- 

80 ται δὲ Πλάτωνα μικρών τινα ἔννοιαν δοῦναι τοῦ κα- 
τασκευάσματος νυχτερινὸν ποιήσαντα ὡρολόγιον ἐοικὸς 
τῷ ὑὸδραυλικῷ οἷον κλεψύδραν μεγάλην λίαν. καὶ τὸ 
ὑδραυλικὸν δὲ ὄργανον δοκεῖ κλεψύδρα εἶναι. ἐντα- 
τὸν οὖν καὶ καϑαπτὸν οὐκ ἂν νομισϑείη, ἐμπνευστὸν 

25 δὲ ἂν ἴσως ῥηϑείη διὰ τὸ ἐμπνεῖσϑαι τὸ ὄργανον ὑπὸ 
τοῦ ὕδατος. κατεστραμμένοι γάρ εἰσιν οἱ αὐλοὶ eig 
τὸ ὕδωρ καὶ ἀρασσομένου τοῦ ὕδατος ὑπό τινος νεα- 

3 διελαπιναστὴν A:com.C — 4 τὶ Schw:rig αὶ 8 συμ- 
φωνίας K: εὐφωνίας A 9) glosam del Κα 10 ὁ παρ᾽ O: 
παρ᾽ A, sed vix haec ini integra 14 fort. des (εἶναι vel 

b Ὁ ξητεῦτι ϑήσεις 11 ξητῆται δὲ & ΑἹ corr. πότερον Q 
38 κατὰ κλεψύδραν Eust, 1107, 46 de suo A Ὁ 

b 

e 
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νίσκου, ἔτι δὲ Óuxvovuévov ἀξινῶν διὰ τοῦ ὀργάνου 
ἐμπνέονται οἵ αὐλοὶ καὶ ἦχον ἀποτελοῦσι προσηνῆ. 
ἔοικεν δὲ τὸ ὄργανον βωμῷ στρογγύλῳ, καί φασι τοῦτο 
εὑρῆσϑαι ὑπὸ Κτησιβίου κουρέως ἐνταῦϑα οἰκοῦντος 
ἐν τῇ ᾿Δσπενδίᾳ ἐπὶ τοῦ δευτέρου Evsoyévov, δια- 

6 πρέψαι τέ φασι μεγάλως. τουτονὶ οὖν καὶ τὴν αὑτοῦ 
διδάξαι γυναῖκα Θαίδα᾽ Τρύφων δ᾽ ἐν τρίτῳ περὶ 
ὀνομασιῶν (ἐστὶ δὲ τὸ σύγγραμμα περὶ αὐλῶν καὶ ὀρ- 
γάνων) συγγράψαι φησὶ (fr. 111 V) περὶ τῆς ὑδραύλεως 
Κτησίβιον τὸν μηχανικόν. ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα εἰ περὶ τὸ 1 
ὄνομα σφάλλεται. ὁ μέντοι ᾿ἀριστόξενος προκρένει 
τὰ ἐντατὰ καὶ καϑαπτὰ τῶν ὀργάνων τῶν ἐμπνευστῶν, 
ῥάδια εἶναι φάσκων τὰ ἐμπνευστά" πολλοὺς γὰρ μὴ 
διδαχϑέντας αὐλεῖν τε καὶ συρίξειν, ὥσπερ τοὺς ποι- 
μένας. 16. καὶ τοσαῦτα μὲν ἔχω σοι ἐγὼ λέγειν περὶ 1 

f τοῦ ὑδραυλικοῦ ὀργάνου, Οὐλπιανέ. γιγγραίνοισε γὰρ 
oí Φοίνικες, ὥς φησιν ὃ Ξενοφῶν, ἐχρῶντο αὐλοῖς 
σπιϑαμιαίοις τὸ μέγεθος, ὀξὺ καὶ γοερὸν φϑεγγομέ- 
νοις. τούτοις δὲ καὶ οἵ Κᾶρες χρῶνται ἐν τοῖς ϑρή- 
νοις, εἰ μὴ ἄρα καὶ ἡ Καρία Φοινέκη ἐκαλεῖτο, ὡς ὃ 
παρὰ Κορέννῃ (&.27B) καὶ Βακχυλέδῃ (fr.53 B) ἔστιν 
εὑρεῖν. ὀνομάξονται δὲ οἵ αὐλοὶ γίγγφοι ὑπὸ τῶν 
Φοινίκων ἀπὸ τῶν περὶ Ἄδωνιν ϑρήνων" τὸν γὰρ 
'άδωνιν Γίγγρην καλεῖτε ὑμεῖς οἵ Φοίνικες, ὡς ἱστορεῖ 

τιτόσ]ημοκλεέδης. μνημονεύει τῶν γίψγρων αὐλῶν Av- 95 | : 
τιφάνης ἐν Ἰατρῷ (Π δά K) καὶ Μένανδρος ἐν Ka- 

1 ἀξόνων Dalec, ἀξονέων Villebr, fort. ἀξόνων τινῶν 5.6 
Ctesibius tonsor, ut recte monet Wilamowitzius, diversus a 
mechanico Hedyli aequali 13 ῥάδια Α: ῥάω C fort. recte 
16 γιγραίνοισι À γιγγραένοις C 11 ὁ Τρύφων Bapp, FETO- 
φάγης Bgk 25 fort. γιγγραίνων, vi Sos αὐλῶν delendum 
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ὃς καλῶς μὲν τυμπανίζξει 

καὶ διαψάλλει τριγώνοις. 
τοῦ δὲ καλουμένου πανδούρου Εὐφορίων μέν. ὡς 
προείρηται (p.182 e), καὺ Πρωταγορίδης ἐν B' περὶ 

6 τῶν ἐπὶ ΖΔάφνῃ πανηγύρεων. Πυϑαγόρας δὲ ὃ γε- 
γραφὼς περὶ τῆς Ερυϑρᾶς ϑαλάσσης τοὺς Τρωγλοδύτας 
φησὶ κατασκευάξειν τὴν πανδούραν ἐκ τῆς ἐν τῇ 90-184 
λάσσῃ φυομένης δάφνης. Τυρρηνῶν δ᾽ ἐστὶν εὕρημα 
κέρατά ve καὶ σάλπιγγες. . Μητρόδωρος δ᾽ ὁ Χῖος 

ι0 ἐν Τρωικοῖς (FHG III 205) σύριγγα μέν φησιν εὑρεῖν 
Μαρσύαν καὶ αὐλὸν ἐν Κελαιναῖς, τῶν πρότερον ἕνὶ 
καλάμῳ συριξόντων. Εὐφορίων δ᾽ ὁ ἐποποιὸς ἐν τῷ 
περὶ μελοποιῶν (tr. 88 M) τὴν μὲν μονοχάλαμον σύριγγα 
Ἑρμῆν εὑρεῖν, τινὰς δ᾽ ἱστορεῖν Σεύϑην καὶ 'Povd- 

15 κην τοὺς Μαιδούς, τὴν δὲ πολυκάλαμον Σιληνόν, Mag- 
σύαν δὲ τὴν κηρόδετον. 88. ταῦτα ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν 
τῶν ᾿4λεξανδρέων, Οὐλπιανὲ ὀνοματοϑήρα, τῶν περὶ Ὁ 
τοὺς μοναύλους ἐσπουδακότων. οὐ γὰρ οἶδας ἴστο- 
ροῦντα Μενεκλέα τὸν Βαρκαῖον συγγραφέα (FHG IV 

20 451) ἔτι τε '΄ἀνδρωνα ἐν τοῖς Χρονικοῖς (FHG II 352) 

τὸν ᾽4λεξανδρέα, ὅτι ᾿'4λεξανδρεῖς εἰσιν οἵ παιδεύσαντες 

πάντας τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους, ἐκλειπούσης 

ἤδη τῆς ἐγκυκλίου παιδείας διὰ τὰς γενομένας συνε- 
χεῖς κινήσεις ἐν τοῖς κατὰ τοὺς ᾿4λεξάνδρου διαδόχους 

25 χρόνοιρ. ἐγένετο ovv ἀνανέωσις πάλιν παιδείας ἁπά- 
δὅης κατὰ τὸν ἕβδομον βασιλεύσαντα Αἰγύπτου Πτολε- 

μαῖον, τὸν κυρίως ὑπὸ τῶν ᾿4λεξανδρέων καλούμενον 
ce 

9 ὁ Σκήψιος Hecker, qui hoc recte intellexit eundem esse 
cum Scepsio 11 καὶ αὐλὸν corrupta, fort. τὴν πολυκάλαμον, 
del. Wilam 18 μελοποιιῶν Α: corr. Dalec 1 τοὺς μήδους 
Α: corr. Schw 16 ταῦτ᾽ ἀπέχεις Mein 94 κατὰ τοῦ À: 
COrr. 

ATHENAZEUS I. 926 



394. 4 

ἔδει παρεῖναι, Παρμένων, αὐλητρίδ᾽ ἢ 
ψάβλαν τιν᾽. B. ὁ δὲ νάβλας τί ἐστιν; .. 
A. .... οὐκ οἶδας, ἐμβρόντητε σύ; 
B. μὰ Δία. 4. τέ φής; οὐκ οἶσϑα νάβλαν; οὐδὲν οὖν 
οἶσϑ᾽ ἀγαϑόν. οὐδὲ σαμβυκίστριαν; b 

καὶ τὸ τρίγωνον δὲ καλούμενον ὄργανον Ἰόβας ἐν 
τετάρτῳ ϑεατρικῆς ἱστορίας (FHG III 481) Σύρων εὕ- 
ρημά φησιν εἶναι, ὡς καὶ τὸν καλούμενον λυροφοί- 
ψικα.... δαμβύκην. τοῦτο δὲ τὸ ὄργανον Νεάνϑης 
ὁ Κυξικηνὸς ἐν α΄ Ὥρων (FHG IIl 8) εὕρημα εἷναι λέγει X 
Ἰβύχου τοῦ Ῥηγένου ποιητοῦ, ὡς καὶ ᾿ἀνακρέοντος 
τὸ βάρβιτον. ἐπεὶ δὲ ἡμῶν τῶν ᾿Δλεξανδρέων κατα- 
τρέχεις ὡς ἀμούσων καὶ τὸν μόναυλον᾽ συνεχῶς ὀνο- 
μάξεις ἐπιχωριάξοντα παρ᾽ ἡμῖν, ἄκουε καὶ περὶ αὐτοῦ 
ἃ νῦν ἔχω σοι λέγειν ἐν προχείρῳ: 18. Ἰόβας μὲν 15 
γὰρ év τῷ προειρημένῳ συγγράμματι Αἰγυπτίους φη- 

σὶν λέγειν τὸν μόναυλον Ὀσίριδος εἶναι εὕρημα, καϑ- 
ἅπερ καὶ τὸν καλούμενον φώτιγγα πλαγίαυλον, οὗ 
καὶ αὐτοῦ παραστήσομαι μνημονεύοντα ἐλλόγιμον ἄν- 

ἔ δρα. ἐπιχωριάξει γὰρ καὶ ὁ φῶτιγξ αὐλὸς παρ᾽ ἡμῖν. 30 
τοῦ δὲ μοναύλου μνημονεύει Σοφοκλῆς μὲν ἐν Θα- 
μύρᾳ οὕτως (ἔν. 321 N) 

οἴχωκε γὰρ κροτητὰ πηκτίδων μέλη, 
λύρᾳ μοναύλοις τε χειμωντεως 
ψαος στέρημα κωμασάσης. 25 

᾿φαρὼς δ᾽ ἐν Πανὸς yovatg (1 211 K) 

ἀναρπάσας μόναυλον εὐϑὺς πῶς δοκεῖς 

κούφως ἀνήλλετο. 

e 

2 νάβλα À: corr. Poll. 4 οὐδὲ νοῦν À: corr. Cas 
9 hiatum not. Bapp , 20 αὐλὸς idetur delendum — 238qq nihil 
dispicio 27 ἁρπάσας AC: corr. Wen. 
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᾿ἀναξανδρίδης δ᾽ ἐν Θησαυρῷ (b. 142) 1τὸ 
ἀναλαβὼν 

μόναυλον ηὔλουν τὸν ὑμέναιον. 
καὶ ἐν Φιαληφόρῳ (Ὁ. 168)" 

.. τὸν μόναυλον ποῖ τέτροφας; οὗτος Σύρε. 
B. ποῖον μόναυλον; 4. τὸν κάλαμον. 

Σώπατρος Βακχίδι" 
καὶ τὸ μόναυλον μέλος ἤχησε. 

Πφωταγορίδης δ᾽ ὁ Κυξικηνὸς ἐν δευτέρῳ περὶ τῶν 
ἐπὶ Δάφνῃ πανηγύρεών (FHG IV 484) gui παντὸς 
δὲ ὀργάνου καταμιτον ἧπται, κροτάλων, ὑπὸ φανοῦ, b 
πανδούρου, τῷ τε ἡδεῖ μοναύλῳ τὰς ἡδίστας ἁρμονίας 
ἀναμινυρίξει᾽ Ποσειδώνιος δ᾽ ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς φι- 
λόσοφος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν διηγούμενος περὲ 
τοῦ ᾿ἡπαμέων πρὸς “Δαρισαίους πολέμου γράφει τάδε 
(FHG ΠΙ 368)" ἱπαραξωνίδια καὶ λογχάρι᾽ ἀνειληφότες, 
ig καὶ ῥύπῳ κεκρυμμένα, πετάσια δ᾽ ἐπιτεϑειμένοι καὶ 
προσχύπια σκιὰν μὲν ποιοῦντα, καταπνεῖσϑαι δ᾽ οὐ 
κωλύοντα τοὺς τραχήλους, ὄνους ἐφελκόμενοι γέμοντας 
οἴνου καὶ βρωμάτων παντοδαπῶν, οἷς παρέκειτο qu- c 
τίγγια καὶ μοναύλια, κώμων οὐ πολέμων ὄργανα. οὐκ 
ἀγνοῶ δὲ ὅτι ᾿Δμερίας ὃ Μακεδὼν ἐν ταῖς Γλώσσαις 
τιτύρινόν φησι καλεῖσϑαι τὸν μόναυλον. ἴδε ἀπέχεις, 
καλὲ Οὐλπιανέ, καὶ τὸν τῆς φώτιγγος μνημονεύοντα: 
ὅτι δὲ ὁ μόναυλος ἦν ὁ νῦν καλούμενος καλαμαύλης 
σαφῶς παρίστησιν Ἡδύλος ἐν τοῖς ἐπιγράμμασιν οὗ- 
τωσὶ λέγων" 

6 καλάμινον Di — 11 καταμιτὸν corruptum — ὑπὸ φανοῦ: 
latet instrumenti nomen, fort. τυμπάνον 1T πεταστα A; 
corr. Villebrun ἐπιτεϑειμένα À: eorr, Mus 19 ὄνους δ᾽ 
Mein 321-98 οὐκ ἀγνοῶ δὲ — τὸν μόναυλον nom τὰν lots 
posita 34 supra erat ὁ φῶτιγξ 

- 
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(τοῦτο» Θέων ὁ μόναυλος vx ἠρίον ὃ γλυκὺς οἰκεῖ 
αὐλητής, μίμων ἡ ̓ ν ϑυμέλῃσι Χαρις. 

ἃ τυφλὸς ὑπαὶ γήρως εἶχεν καὶ Σκίρπαλον υἱόν, 
νήπιον ὄντ᾽ ἐκάλει Σκέρπαλος Εὐπαλάμου, 

δἤειδεν δ᾽ αὐτοῦ τὰ γενέϑλια" τοῦτο γὰρ εἶχεν, 5 
πανμαρπᾶν ηδυσμα δσημανέων. 

ηὔλει δὴ Γλαύκης μεμεϑυσμένα παίγνια Μουσέων 
ἢ τὸν ἐν ἀκρήτοις Βάτταλον ἡδυπότην 

ἢ καὶ Κώταλον ἢ καὶ Πάκαλον. ἀλλὰ Θέωνα 
10 τὸν καλαμαυλήτην εἴπατε ᾿χαῖρε Θέων. 10 
ὥσπερ οὖν τοὺς τῷ καλάμῳ αὐλοῦντας καλαμαύλας 
λέγουσι νῦν, οὕτω καὶ ῥαππαύλας, ὥς φησιν ᾿μερίας 
ὁ Μακεδὼν ἐν ταῖς Γλώσσαις, τοὺς τῇ καλάμῃ αὐὖὐ- 
λοῦντας. 19. γινώσκειν δὲ βούλομαί σε, ἀνδρῶν 
λῷστε Οὐλπιανέ, ὅτι ᾿“λεξανδρέων μουσικώτεροι ἄλλοι 15 
γενέσϑαι οὐχ ἱστόρηνται, καὶ οὐ λέγω περὶ κιϑαρῳ- 
δίαν μόνην, ἧς καὶ ὁ εὐτελέστατος παρ᾽ ἡμῖν ἰδιώτης 
προσέτι τε καὶ ἀναλφάβητος οὕτως ἐστὶ συνήϑης ὡς 
τάχιστα ἐλέγχειν τὰ παρὰ τὰς κρούσεις ἁμαρτήματα 
γινόμενα, ἀλλὰ καὶ περὶ αὐλούς εἰσι μουσικώτατοι οὐ 30 

f μόνον τοὺς παρϑενίους καλουμένους καὶ παιδικούς, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνδρείους, οἵτινες καλοῦνται τέλειοί vc 
καὶ ὑπερτέλειοι, καὶ τοὺς κιϑαριστηρίους δὲ καὶ τοὺς 
δακτυλικούς. τοὺς γὰρ ἐλύμους αὐλούς, ὧν μνημο- 

eo 

1 τοῦτο add. Mus ὕπηριονον ὁ À: corr. Mus 92 μιμα- 
μένην À: corr. K 3 κυφὸς Mein siye: καὶ A: οἴχωκε, Σκιρ- 
πάλου víóg lac — 4 νήπιόν τε À: corr. Di fort. Σκέρπαλον 
Ἑὐπάλαμον (cognomen) 6 ἀείδειν αὐτοῦ À: corr. K ὅ. ὃ 
acumen hoc videtur esse: *slud proprium habuit μὲ quamvis 
8enex iamen omnia iuvenilia faceret? (πᾶν — σῆμα víéov?) 8 
ἀἄκρηιστοις βάταλον ἡδυπώτην À: corr. Mus 19 ῥαπαύλους 
Hes. 8. v 13.14 fort. τῇ ῥάπ(π)ῃ αὐλοῦντας cf. Hes. s. v 
19 zegl τὰς ed. Bas 
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νεύει Σοφοκλῆς ἐν Νιόβῃ (fr. 409 N) τε xdv Τυμπανι- 
σταῖς (fr. 581), οὐκ ἄλλους τινὰς εἶναι ἀκούομεν ἢ τοὺς 
Φρυγίους, ὧν καὶ αὐτῶν ἐμπείρως ἔχουσιν ᾿άλεξαν- 
δρεῖς. οἴδασι δὲ καὶ τοὺς διόπους ἔτι τε μεσοκόπους 

5 καὶ τοὺς καλουμένους ὑποτρήτους. τῶν δ᾽ ἐλύμων 
αὐλῶν μνημονεύει καὶ Καλλίας ἐν Πεδήταις (1 697 K)1TT 
᾿Ιόβας δὲ τούτους Φρυγῶν μὲν εἶναι εὕρημα, ὀνομά- 
ξεσϑαι δὲ καὶ σκυταλείας, κατ᾽ ἐμφέρειαν τοῦ πάχους. 
χρῆσϑαι δ᾽ αὐτοῖς καὶ Κυπρίους φησὶ Κρατῖνος ὃ 

10 νεώτερος ἐν Θηραμένῃ (IL 390 Κ). οἴδαμεν δὲ καὶ τοὺς 
ἡμιόπους καλουμένους, περὶ ὧν φησιν ᾿ἀνακρέων 
(fr. 20 Β)" 

τίς ἐρασμίην 
τρέψας ϑυμὸν ἐς ἥβην τερένων ἡμιόπων ὑπ᾽ αὐλῶν 

15 ὀρχεῖται; 
εἰσὶ δ᾽ ol αὐλοὶ οὗτοι ἐλάσσονες τῶν τελείων. Αἰσχύ- 
Aog γοῦν κατὰ μεταφορὰν ἐν Ἰξίονί φησι (fr. 86 Ν) 182 

τὸν δ᾽ ἡμίοπον [καὶ τὸν ἐλάσσονα] ὃ 
ταχέως ὁ μέγας καταπίνει. 

20 εἰσὶν δ᾽ οἵ αὐτοὶ τοῖς παιδικοῖς καλουμένοις, οἷς οὐκ 

οὖσιν ἐναγωνίοις πρὸς τὰρ εὐωχίας χρῶνται. διὸ καὶ 
τέρενας αὐτοὺς κέκληκεν ὃ ᾿ἀνακρέων. 80. οἶδα δὲ 
καὶ ἄλλα γένη αὐλῶν τραγικῶν τε καὶ λυσιῳδικῶν 
καὶ κιϑαριστηρίων, ὧν μνημονεύουσιν Ἔφορός τ᾽ ἐν 

δ ὑπότρητοι fort. eidem qui ὑπόπτεροι apud Poll. 4, ΤΊ (cf. 
80.81) 8 σκυτάλια Poll 4,82 14 ϑρέψας A: corr.& ἐς 
ἤβην Mehlhom: ἐσέβην A τέρεν dig ἡμίοπον ΑἹ corr. Cas coll. 
p.182 c 16. 11 post Αἰσχύλος γοῦν (cod. f. ὕδ΄ extr) secun- 
fur (f. 56) haec κατὰ μετασπουδάξοντας εἰσήγαγεν (V ὁ. 8) — 
ἔπος ψόγεν ἴοκος (b. 5.19), tum κατὰ μεταφορὰν ἐν ἰξίων! 
φησι (IV c. 19) — ἀπ᾽ ἄλλης προαιρέσεως (V ὁ. 8): corr. Cas. 
ree A 18 glossam del. Bothe" 28 TUER MS. eon. 

' 
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τοῖς εὑρήμασι (FHG 1276) καὶ Εὐφράνωρ ὁ Πυϑαγο- 
ρικὸς ἐν τῷ περὶ αὐλῶν, ἔτι δὲ καὶ "Αλεξις ὧν καὶ 

αὐτὸς ἐν τῷ περὶ αὐλῶν. ὁ δὲ καλάμινος αὐλὸς τιτύ- 

Quvog καλεῖται παρὰ τοῖς ἐν Ἰταλία Δωριεῦσιν, ὡς 

᾿Αρτεμίδωρος ἱστορεῖ ὃ ᾿Δριστοφάνειος ἐν β΄ περὶ δ 
Δωρίδος. ὁ δὲ μάγαδις καλούμενος αὐλὸς € καὶ πα- 
λαιομάγαδις ὀνομαξόμενος ἐν ταὐτῷ ὀξὺν καὶ βαρὺν 
φϑόγγον ἐπιδείκνυται, ὡς ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Ὁπλο- 
μάχῳ φησί (II 149 K) 

μαγάδι λαλήσω μικρὸν ἅμα δοι xal μέγα. 
οἵ δὲ καλούμενοι λώτινοι αὐλοὶ οὗτοί εἰσιν οἵ ὑπὸ 
᾿4λεξανδρέων καλούμενοι φώτιγγες. κατασκευάζονται 
δ᾽ ἐκ τοῦ καλουμένου Acro): ξύλον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο γινό- 
μενον ἐν Ain. Θηβαίων δ᾽ εὕὔρημά φησιν εἶναι 
᾿Ιόβας τὸν ἐκ νεβροῦ κώλων κατασκευαξόμενον αὐλόν. 15 
ὁ δὲ Τρύφων φησὶ (fr. 112 V) καὶ τοὺς καλουμένους 
ἐλεφαντένους αὐλοὺς παρὰ Φοίνιξιν ἀνατρηϑῆναι. οἶδα 
δὲ ὅτι καὶ μάγαδις ὄργανόν ἐστιν ἐντατὸν καϑάπερ καὶ 
κυϑάρα, λύρα, βάρβιτον. Εὐφορίων δὲ ὁ ἐποποιὸς ἐν 
τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων (fr. 82 M) “οἵ νῦν, φησίν, καλούμενοι 30 
ναβλισταὶ καὶ πανδουρισταὶ καὶ σαμβυκισταὶ καινῷ 
μὲν οὐδενὶ χρῶνται ὀργάνῳ. τὸν γὰρ βάρωμον καὶ 
βάρβιτον, ὧν Σαπφὼ (fr. 154) καὶ ᾿ἀνακρέων (fr. 143) 
μνημονεύουσι, καὶ τὴν μάγαδιν καὶ τὰ τρίγωνα καὶ 

τὰς σαμβύκας ἀρχαῖα εἶναι. ἐν γοῦν Μιτυλήνῃ μίαν 95 
τῶν Μουσῶν πεποιῆσϑαι ὑπὸ “εσβοϑέμιδος ἔχουσαν 
σαμβύκην. ᾿Αριστόξενος δ᾽ ἔκφυλα ὄργανα καλεῖ 

9 ᾿Δλεξίων vel ᾿Δλέξων Schw, sed cf. XIV p. 68. ς᾽ ἃ 6.7 
πλαγιομάγαδις Mein, sed fort. ὁ δὲ τὸ παλαιὸν μάγαδις καλού- 
μενος αὐλὸς, cf. XIV 6356 ἃ 8 ἀναλεξανδρίδης A: corr. 
Meursius 10 μάγαδιν Ἀ: corr. Ne vetq«v À: corr. Mein 
?0 ἐσθιμέων A 22 βάρωμον h: Q&ouov ἜΝΝ SS e 
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φοίνικας καὶ πηκτίδας xal μαγάδιδας σαμβύκας τε καὶ 
τρίγωνα καὶ κλεψιάμβους καὶ σκινδαψοὺς καὶ τὸ ἐννεά- 
χορδον καλούμενον. Πλάτων δ᾽ ἐν τρίτῳ Πολιτείας 
(p. 399 c) φησίν" “οὐκ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, πολυχορδίας ys 
οὐδὲ παναρμονίου ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ὠδαῖς τε καὶ 
μέλεσιν. οὔ μοι, ἔφη, φαίνεται. τριγώνων ἄρα καὶι88 
πηκτίδων καὶ πάντων ὀργάνων ὅσα πολύχορδα καὶ 
παναρμόνια ... 81. ἐστὶν δ᾽ ὁ σκινδαψὸς τετράχορ- 
δον ὄργανον, ὡς ὁ παρῳδός φησι Μάτρων ἐν τούτοις" 

οὐδ᾽ ἀπὸ πασσαλόφιν κρέμασαν, ὅϑι περ τετάνυστο 
σκινδαψὸς τετράχορδος ἀνηλακάτοιο γυναικός. 

μνημονεύει αὐτοῦ καὶ Θεόπομπος ὃ Κολοφώνιος ἐπο- 
ποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “Δρματίῳ" 

σκινδαψὸν λυρύεντα μέγαν χείρεσσι τινάσσων, Y 
οἰσύινον προμάλοιο τετυγμένον αἰξήεντοςρ᾽ 

καὶ "Ava&íAug ἐν “υροποιῷ (II 361 K)* 

ἐγὼ δὲ βαρβίτους τριχύρδους, πηκτίδας, 
κιϑάρας, λύρας, σκινδαψοὺς ἐξηρτυόμαν. 

Σώπατρος δ᾽ ὁ παρῳδὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Μυ- 
στάζκου ϑητίῳ» δίχορδον slvat φησι τὴν πηκτίδα λέ- 
yov οὕτως" 

πηκτὶς δὲ Μούσῃ γαυριῶσα βαρβάρῳ 
δίχορδος εἰς σὴν χεῖρά πως κατεστάϑη. c 

τῶν δὲ παριαμβίδων ᾿Επέχαρμος ἐν Περιάλλῳ μνη- 
μονεύει οὕτως (φ. 349 L)* 

Σεμέλα δὲ χορεύει" 

, 1. φοινικικὰς A: corr C — 5 παναρμονίους Α 10 ἀπὸ 
Mein: ὑπὸ A 69. Mus: ὅτι A. 15 ὀξύινον A: cor. K. 
17.18 βαρβίτος, τριχόρδος, πακχτίδας — σχινδαψὸς Cd — ἫΝ 
suppl Wilam 33 μούσης A: corr. Mus 
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καὶ ὑπάδει σφιν σοφὸς κιϑάρᾳ παριαμβίδας" ἃ δὲ 
γεγάϑει 

πυχινῶν κρεγμῶν ἀκροαξομένα. 
τὸ δὲ ψαλτήριον, ὥς φησιν Ἰόβας, ᾿4λέξανδρος ὁ Kv- 
ϑήριος συνεπλήρωσε χορδαῖς καὶ ἐγγηράσας τῇ Ἔφε- ὁ 
σίων πόλει ὡς σοφώτατον τῆς ἑαυτοῦ τέχνης τουτὶ 
τὸ εὕρημα ἀνέϑηκε ἐν ᾿Αρτέμιδος. μνημονεύει δ᾽ ὁ 
Ἰόβας καὶ τοῦ λυροφοίνικος καὶ τοῦ ἐπιγονείου, ὃ 

ἃ νῦν εἰς ψαλτήριον ὄρϑιον μετασχηματισϑὲν διασῴζει 

(e 

f λεῦσι (1454 K) καὶ Θεόπομπος ἐν Πηνελόπῃ (ib. 146, 

2 γεγάϑη A 8 ἐπιγονίου MO 

τὴν τοῦ χρησαμένου προσηγορίαν. ἦν δ᾽ ὁ "Exíyovog € 
φύσει μὲν ᾿ἀμβρακιώτης, δημοποίητος ὃὲ Σικυώνιος" 
μουσικώτατος δ᾽ ὧν κατὰ χεῖρα δίχα πλήκτρου ἔψαλλεν. 
πάντων οὖν τούτων τῶν προειρημένων ὀργάνων καὶ 
αὐλῶν ἐμπείρως ἔχουσι καὶ τεχνικῶς ᾿Δλεξανδρεῖς, καὶ 
ἐν οἷς ἄν μου ϑέλῃς ἀποπειραϑῆναι ἐπιδείξομαί σοι 5 
ἐγὼ αὐτός, πολλῶν ἄλλων μουσικωτέρων μου ἐν τῇ 
πατρίδι ὑπαρχόντων. 82. ᾿4λέξανδρος δὲ ὃ πολίτης 
μου (οὗτος δ᾽ οὐ πρὸ πολλοῦ τετελεύτηκε) δημοσία 
ἐπιδειξάμενος ἐν τῷ τριγώνῳ ἐπικαλουμένῳ ὀργάνῳ 
οὕτως ἐποίησε πάντας Ρωμαίους μουσομανεῖν ὡς τοὺς Y 
πολλοὺς καὶ ἀπομνημονεύειν αὐτοῦ τὰ κρούσματα. 
μνημονεύει δὲ τοῦ τριγώνου τούτου καὶ Σοφοκλῆς 
ἐν μὲν Μυσοῖς οὕτως (fr. 816 N) 

πολὺς δὲ Φρὺξ τρίγωνος ἀντίσπαστά τε 
“Μυδῆς ἐφυμνεῖ πηκτίδος συγχορδίᾳ, 5 

καὶ dv Θαμύρᾳ (fr.919) ᾿ἀφριστοφάνης δ᾽ ἐν Δ,αιτα- 

Εὔπολις δ᾽ ἐν Βάπταις φησίν (ib. 276) 

1 καὶ ὑπαλισφιν À: corr. Grotefend σοφὸς ἐν κιϑ'. Schw, 
sed videtur nomen latere; minime ewdiendus Bergk op. II 272 
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ὃς καλῶς μὲν τυμπανίζξει 

καὶ διαψάλλει τριγώνοις. 

τοῦ δὲ καλουμένου πανδούρου Εὐφορίων μέν, ὡς 
προείρηται (p. 182 e), καὶ Πρωταγορίδης ἐν β΄ περὶ 
τῶν ἐπὶ “άφνῃ πανηγύρεων. Πυϑαγόρας δὲ ὁ γε- 
γραφὼς περὶ τῆς Ερυϑρᾶς ϑαλάσσης τοὺς Τρωγλοδύτας 
φησὶ κατασχευάξειν τὴν πανδούραν ἐκ τῆς ἐν τῇ Oa-184 
λάσσῃ φυομένης δάφνης. Τυρρηνῶν δ᾽ ἐστὶν εὕρημα 
κέρατά τε καὶ σάλπιγγες. Μητρόδωρος δ᾽ ὃ Χῖος 
ἐν Τρωικοῖς (FHG III 306) σύριγγα μέν φησιν εὑρεῖν 
Μαρσύαν καὶ αὐλὸν ἐν Κελαιναῖς, τῶν πρότερον ἑνὶ 
καλάμῳ συριξόντων. Εὐφορίων δ᾽ ὁ ἐποποιὺς ἐν τῷ 
περὶ μελοποιῶν (tr. 33 M) τὴν μὲν μονοκάλαμον σύριγγα 
Ἑρμῆν εὑρεῖν, τινὰς δ᾽ ἱστορεῖν Σεύϑην καὶ ἹῬωνά- 
κὴν τοὺς Μαιδούς, τὴν δὲ πολυχάλαμον Σιληνόν, Μαρ- 
σύαν δὲ τὴν κηρόδετον. 88. ταῦτα ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν 
τῶν ᾿Δλεξανδρέων, Οὐλπιανὲ ὀνοματοϑήρα, τῶν περὶ b 
τοὺς μοναύλους ἐσπουδακότων. οὐ γὰρ οἶδας ἴστο- 
ροῦντα Μενεκλέα τὸν Βαρκαῖον συγγραφέα (FHG IV 
451) ἔτι τε "AvÓ ova ἐν τοῖς Χρονικοῖς (FHG II 352) 

τὸν ᾿Δλεξανδρέα, ὅτι "AAcEnvü sig εἰσιν ol παιδεύσαντες 
πάντας τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους, ἐκλειπούσης 
ἤδη τῆς ἐγκυχλίου παιδείας διὰ τὰς γενομένας συνε- 
χεῖς κινήσεις ἐν τοῖς κατὰ τοὺς ᾿ἡλεξάνδρου διαδόχους 
χρόνοις. ἐγένετο οὖν ἀνανέωσις πάλιν παιδείας ἀπά- 

σης κατὰ τὸν ἕβδομον βασιλεύσαντα Αἰγύπτου Πτολε- c 
μαῖον, τὸν κυρίως ὑπὸ τῶν ᾿Δλεξανδρέων καλούμενον 

9 ὁ Σκήψιος Hecker, qui hoc recte intellexit eundem esse 
cum Seepsio 11 xal αὐλὸν corrupta, fort. τὴν πολυκάλαμον, 
del.Wilam — 13 μελοποιῶν A: corr. Dalec — 15 τοὺς μήδους 
A: corr Schw — 16 ταῦτ᾽ ἀπέχεις Mein — 94 νατὰ xS Ἂς 
corr. C 

ATHENAEUS I. 2S 
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Κακεργέτην. οὗτος γὰρ πολλοὺς τῶν ᾿4λεξανδρέων 
ἀποσφάξας, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ φυγαδεύσας τῶν κατὰ 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐφηβησάντων ἐποίησε πλήρεις τάς 
τε νήσους καὶ πόλεις ἀνδρῶν γραμματικῶν, φιλοσό- 
φῶν, γεωμετρῶν, μουσικῶν, ξωγράφων, παιδοτριβῶν 

τε καὶ ἰατρῶν καὶ ἄλλων πολλῶν τεχνιτῶν" οἵ διὰ τὸ 
πένεσϑαι διδάσκοντες ἃ ἠπίσταντο πολλοὺς κατεσκεύα- 

σαν ἄνδρας ἐλλογίμους. 84. ἔμελεν δὲ τοῖς πάλαι πᾶσιν 
ἃ Ἕλλησι μουσικῆς" διόπερ καὶ ἡ αὐλητικὴ περισπούδα- 

στος ἦν. Χαμαιλέων γοῦν ὁ Ἡρακλεώτης ἐν τῷ τ 

ἐπιγραφομένῳ Προτρεπτικῷ “ακεδαιμονίους φησὶ καὶ 

Θηβαίους πάντας αὐλεῖν μανθάνειν Ἡρακλεώτας τε 
τοὺς ἐν τῷ Πόντῳ xaO" ἑαυτὸν ἔτι ᾿4ϑηναίων τε τοὺς 
ἐπιφανεστάτους, Καλλίαν τε τὸν "Inxovíxov καὶ Κρι- 
τίαν τὸν Καλλαίσχρου. Δοῦρις δ᾽ ἐν τῷ περὶ Εὐρι- τ 
πίδου καὶ Σοφοκλέους ᾿4λκιβιάδην φησὶ μαϑεῖν τὴν 
αὐλητικὴν οὐ παρὰ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ Προνόμου τοῦ 
μεγίστην ἐσχηκότος δόξαν. ᾿4ριστόξενος δὲ καὶ ᾽Ἔπα- 

e μινώνδαν τὸν Θηβαῖον αὐλεῖν μαϑεῖν παρὰ Ὀλυμ- 
πιοδώρῳ καὶ Ὀρϑαγόρᾳ. καὶ τῶν Πυϑαγορικῶν δὲ 
πολλοὶ τὴν αὐλητικὴν ἤσκησαν, ὡς Εὐφράνωρ τε καὶ 
'"Aoyorag Φιλόλαός τε ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι. ὁ δ᾽ Εὐ- 
φράνωρ καὶ σύγγραμμα περὶ αὐλῶν κατέλιπεν" ὁμοίως 
δὲ καὶ δ᾽ ἄρχύτας. ἐμφανίξει δὲ καὶ δ᾿ ἀριστοφάνης 
ἐν τοῖς ΔΙαιταλεῦσι τὴν περὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο σπουδὴν 5 
ὅταν λέγῃ ( 448 K) 

ὅστις δ᾽ αὐτὴν αὐλοῖς καὶ λύραισι κατατέτριμμαι 

χρώμενος, 
εἶτά μὲ ὄκάπτειν κελεύεις: 

e 

t5 - 

19. 20 οὐλπιοδώρων ΑΟ: οοττ. Mus. 22 φιλολίλαιός τε Δ: 
corr.s 271 δ᾽ del.Brunck, αὐτὴν àeX, C23, πο Wess τὰχ wS&eiant 
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Φρύνιχος ᾿Εφιάλτῃ b. 810)" f 
οὐ τουτονὶ μέντοι σὺ κιϑαρίξειν ποτὲ 
αὐλεῖν τ᾽ ἐδίδαξας; 

καὶ τὴν A95vàv δέ φησιν Ἐπίχαρμος ἐν Μούσαις 
5 (p.938 1) ἐπαυλῆσαι τοῖς “Τπιοσκόροις τὸν ἐνόπλιον. 
Ἴων δ᾽ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ (p.519 N) ἀλέκτορα τὸν 
αὐλὸν καλεῖ ἐν τούτοις" 

ἐπὶ δ᾽ αὐλὸς ἀλέχτωρ “ύδιον ὕμνον ἀχέων. 18ὅ 
ἐν δὲ Φρουροῖς τὸν ἀλεχτρυόνα Ἰδαῖον εἴρηκε σύριγγα 

10 διὰ τούτων (fr. 45)" 
ῥοϑεῖ δέ τοι σῦριγξ Ἰδαῖος ἀλέκτωρ. 

ἐν δὲ τῷ β' Φοίνικι ὃ αὐτὸς Ἴων φησίν (f. 42) 
ἔχτυπον ἄγων βαρὺν αὐλὸν τρέχοντι ῥυϑμῷ, 

οὕτω λέγων τῷ Φρυγίῳ' βαρὺς γὰρ οὗτος" παρ᾽. ὃ 
15 καὶ τὸ κέρας αὐτῷ προσάπτουσιν ἀναλογοῦν τῷ τῶν 

σαλπίγγων κώδωνι. — 

ἐπὶ τούτοις τέλος ἐχέτω καὶ ἥδε ἡ βίβλος, ἑταῖρε 
Τιμόκρατες, ἱκανὸν εἰληφυῖα μῆχος. 

E 

20 ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολὺς οὕτως λόγος συμποσίων πέρι 
διήντληται, ὦ Τιμόκρατες, ἐν τοῖς πρὸ τούτων, παρ- 
ελίπομεν δὲ αὐτῶν τὰ χρησιμώτατα καὶ οὐ βαροῦντα 
τὴν ψυχήν, ὠφελοῦντα δὲ καὶ τρέφοντα κατὰ πανδαι- 
σίαν, ἅπερ ὁ ϑεῖος Ὅμηρος παρεισήγαγε, μνημονεύσω 

8 τε διδώξας A: corr. Mus — 8 ἀχαιῶν À: corr Mein 
9 immo ἀλεκτουόνα Ἰδαῖον εἴρηκε τὴν σύριγγα 11 ῥοϑεῖ 
Nauck: προϑεῖα 18 ἀίων Mein 
AGOHNMOY NAVKPATÍTOY δειπνοοοφιοτῶν τῶν εἷς ἃ 
T€AOC TOY H ἄρχη τοῦ 8 
30. 21 συμποσέων προδιήντληται Az corr. K. 

ὍΣ 
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ϑεοῖσι δὲ ϑῦσαι ἀνώγει 
Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον" ὃ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε ϑυηλάς. 

καὶ σπονδοποιεῖταί γε τοὺς δαιτυμόνας (ib. 175) 

κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 
d νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 5. 

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσαν τ᾽. | 
ἅπερ καὶ Πλάτων φυλάσσει κατὰ τὸ συμπόσιον. μετὰ 
γὰρ τὸ δειπνῆσαι σπονδάς τέ φησιν (p. 1168) ποιῆσαι 
καὶ τὸν ϑεὸν παιωνέδαντας τοῖς νομιξομένοις γέρασι 
.ος παραπλησίως δὲ καὶ Ξενοφῶν. παρὰ δ᾽ ᾿Ἐπικούρῳ 10 
οὐ σπονδή, οὐκ ἀπαρχὴ ϑεοῖς, ἀλλ᾽ ὥσπερ Σιμωνί- 
δης ἔφη περὶ τῆς ἀκόσμου γυναικός (fr. 7, 56), 

ἄϑυστα δ᾽ (gà πολλάκις xavsoD (se, . . .. 
e 8. τὴν γὰρ σύμμετρον κρᾶσιν τοῦ olvov ὑπὸ A4y- 
φικτύονος βασιλεύσαντος διδαχϑῆναί φασιν ᾿49ηναί- 15 
ους, καὶ διὰ τοῦτο ἱερὸν Διονύσου ὀρϑοῦ ἰδούσασθϑαι. 
τότε γὰρ ὀρϑός ἐστι τῷ ὄντι καὶ οὐ σφαλερός, ὅταν 
συμμέτρως καὶ κεκραμένως πένηται. 

οἶνος γὰρ ἀνώγει 
ἠλεός, ὅς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ᾽ ἀεῖσαι Ὁ 
καί 9' ἁπαλὸν γελάσαι καί τ᾿ ὀρχήσασϑαι ἀνῆκεν 

f καίτε ἔπος προέηκεν ὅπερ τ᾽ ἄρρητον ἄμεινον (E 463). 
τὸν γὰρ οἶνον Ὅμηρος οὐκ ἠλεὸν ὥσπερ ἠλίϑιον καλεῖ 
καὶ ματαίιοποιόν, οὐδὲ κελεύει σκυϑρωπὸν εἶναι μήτε 
ἄδοντα μήτε γελῶντα μήτ᾽ ἐρρύϑμως ποτὲ καὶ πρὸς 9! 

3 fort. σπονδοποιεῖσϑαι λέγει τοὺς 8. immo ποιήσασϑαι 
18 ἄϑυτα A: corr. Stob. fl. 73, 61 hiatum not. Wilam 
16 ὀρθοῦ “ιονύσου C et lemma A 18 fort. σύμμετρος 
xol κεκραμένος (coll. II p. 880), i. e. οἶνος, qui modo ipse Dio- 
nysus vocabatur 22 καί τι Hom 24 forb. μανιοποιόν ex 
Et. M. 425, 57; ἡλιϑοποιός, μάταιος schol. £ 464 46 ἐνρύϑ- 
pog À εὐρύϑμως C 
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συνιόντες, ἀλλ᾽ ἵνα và κατὰ τὸν τοῦ συμποσίου νόμον 
σωφρόνως καὶ πεπαιδευμένως διεξάγωσι. συνεδείπνουν 

᾿ ὁσημέραι οἵ περὶ πρύτανιν σώφρονα καὶ σωτήρια 
τῶν πόλεων σύνδειπνα. πρὸς γοῦν τοιοῦτο συμπόσιόν 
φησιν ἡ Δημοσϑένης ἀνενηνέχϑαι τὴν ᾿Ἐλατείας 
κατάληψιν (18, 160)" ἱἑσπέρα μὲν γὰρ ἦν, ἧκε δὲ ἀγγέλ- 
λῶν τις ὡς τοὺς πρυτάνεις ὡς Ἐλάτεια κατείληπται: 
καὶ τοῖς φιλοσόφοις δὲ ἐπιμελὲς ἦν συνάγουσι τοὺς 
νέους μετ᾽ αὐτῶν πρός τινα τεταγμένον νόμον εὐω- 
χεῖσϑαι. τοῦ γοῦν Ξενοκράτους ἐν "Axaünusíg καὶ 
πάλιν Δριστοτέλους (fr. 167 R) συμποτικοί τινες ἦσαν 
νόμοι. τὰ δ᾽ ἐν Σπάρτῃ φιδίτια καὶ τὰ παρὰ τοῖς 
Κρησὶν ἀνδρεῖα μετὰ πάσης ἐπιμελείας aL πόλεις συν- 
ἦγον. διὸ καί τις οὐ κακῶς ἔφη (Ρ. 1ι. ΤΙ 18 B)* 

οὐ χρὴ συμποσίοιο φίλους ἀπέχεσθαι ἑταίρους 
δηρόν" ἀνάμνησις δὲ πέλει χαριεστάτη αὕτη. c 

᾿Αντίπατρος δ᾽ ὁ φιλόσοφος συμπόσιόν ποτε συνάγων 
συνέταξε τοῖς ἐρχομένοις ὡς περὶ σοφισμάτων ἐροῦσιν. 
᾿Δρκεσίλαον δέ φησιν εἰς συμπόσιον παρακληϑέντα 
καὶ συγκατακλιϑέντα ἑνὶ τὼν βορῶς ἐσθιόντων, αὐτὸν 
δὲ μηδενὸς ἀπολαῦσαι δυνάμενον, ἐπεί τις αὐτῷ τῶν 

παρόντων ἐξέτεινεν, φάναι (Eur. fr. 103)" 
εὖ σοι γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ νοῶ" 

ἔτυχε δ᾽ ὁ κατοψοφαγῶν Τήλεφος καλούμενος. ὃ δὲ 
Ζήνων ἐπεί τις τῶν παρόντων ὀψοφάγων ἀπέσυρεν ἃ 
ἅμα τῷ παρατεθῆναι τὸ ἐπάνω τοῦ ἰχϑύος, στρέψας 
καὶ αὐτὸς τὸν ἰχϑὺν ἀπέσυρεν ἐπιλέγων (Eur. Bacch. 1159)" 

σ' 

1 νόμον Wilam: λόγον A (τοὺς κατὰ τὸ συμπόσιον λόγους 
C) 8 saltem τὸν πρύτανιν — 7 Athenaeus plura apposuerat 
18 καὶ τὰ C: καὶ A — 15 συμποσίοισι À: cor. ὯΝ ἃν 
αὐτῷ {τι} τῶν 86 haec de Bione πδιτολα NW v. 99e e 
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εἶχεν ὁ τοῦ Μεγαπένϑους γάμος, αὐτοὶ δὲ μονάξοντες 
διῃτῶντο ὅ τε Μενέλαος καὶ ἡ Ἑλένη, μὴ συνέντες, 
ἀλλ᾽ ἐξαπατηϑέντες ὑπὸ τοῦ πρώτου ἔπους (ὃ 38)" 

τὸν δ᾽ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν, 

ὡς οὗ μὲν δαίνυντο καϑ' ὑψερεφὲς μέγα δῶμα 
γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο 
τερπόμενοι" μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς 
φορμίξων᾽ δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους, UM 

μετενεγκόντες ἐκ τῆς Ὁπλοποιίας (Σ 604) σὺν αὐτῷ γε 
τῷ περὶ τὴν λέξιν ἁμαρτήματι. οὐ γὰρ ἐξάρχοντες οἱ 
κυβιστητῆρες, ἀλλ᾽ ἐξάρχοντος τοῦ ὁδοῦ πάντως do- 
χοῦντο. τὸ γὰρ ἐξάρχειν τῆς φόρμιγγος ἴδιον. διόπερ 
ὁ μὲν Ἡσίοδός φησιν ἐν τῇ ᾿Ασπίδι (205): 1$ 

ϑεαὶ δ᾽ ἐξῆρχον ἀοιδῆς 
Μοῦσαι Πμιερέδες, 

καὶ ὁ MoyíAoyog (fr. 16 B) 

αὐτὸς ἐξάρχων πρὸς αὐλὸν “έσβιον παιήονα. 
καλεῖ ὃὲ Στησέχορος μὲν (fr. 77 B) τὴν Μοῦσαν ἀρ- 9 
χεσίμολπον, Πένδαρος δ᾽ (Pyth.1,4) ἀγησίχορα τὰ 
προοίμια. Διόδωρος δ᾽ ὁ ᾿Δριστοφάνειος ὅλον τὸν 

γάμον περιέγραψε τοπάξων πρώτας ἡμέρας εἶναι, καὶ 
τὸ λῆγον αὐτῶν, ἔτι δὲ καὶ τὸ ξἕωλον τῆς συμποσίας 
οὐκ ἐπιλογιξόμενος. ἔπειτα κελεύει γράφειν" “δοιὼ ?5 
0à κυβιστητῆρε καϑ' αὑτοὺς ἐν τῷ δασεῖ γράμματι, 
σολοικίξειν ἀναγκάξων. τὸ μὲν γὰρ κατ᾽ αὐτοὺς κατὰ 
σφᾶς ἐστιν αὐτούς, τὸ δὲ λέγειν ἑαυτοὺς σόλοικον. 
10. ἀλλ᾽ ὅπερ εἶπον, ἡ τῶν ἀκροαμάτων εἰς τὸ σῶὥΓ,  —— 
φρον τοῦτο συμπόσιον εἰσδαγωγὴ παρέγγραφός ἐστιν 30 - 

9 δύο Α: corr. C κυβιστητῆρες AC — 25 δύο A: corr. C 
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ἐκ τοῦ Κρητικοῦ χοροῦ μετενηνεγμένη, περὶ ov φη- 
σιν ἐν Ὁπλοποιίᾳ (Σ 690) 181 

ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ᾿ἀμφιγυήεις, 
τῷ ἴκελον οἷόν ποτ᾽ ἐνὶ Κνωσσῷ εὐρείῃ 

5 Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ ᾿Δριάδνῃ. 
ἔνϑα μὲν ἠέϑεοι καὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι 
ὠρχεῦντ᾽, ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι.. 

τούτοις γὰρ ἐπιβάλλει (608)" 

πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταϑ᾽ ὅμιλος 
(0 τερπόμενος᾽ {μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς b 

φορμίξων"» δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους. 

τοῖς μὲν οὖν Κρησὶν d τε ὄρχησις ἐπιχώριος καὶ τὸ 
κυβιστᾶν. διό φησι πρὸς τὸν Κρῆτα Μηριόνην (IL611) 

ἰδ Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα 
ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ᾽ ἔβαλόν περ. 

ὅϑεν καὶ Κρητικὰ καλοῦσι τὰ ὑπορχήματα (Simon. fr. 31) 
Κρῆτα μὲν καλέουσι τρόπον, τὸ δ᾽ ὄργανον Μο- 

λοσσόν. 
10 “οἵ δὲ λεγόμενοι Μακωνισταί, φησὶν ὁ Τίμαιος (FHG c 

I 301), ἐν τετραγώνοις χοροῖς ἧδον. καϑόλου δὲ διά- 
φορος ἦν ἡ μουσικὴ παρὰ τοῖς Ἕλλησι, τῶν μὲν ᾿4ϑη- 
ναίων τοὺς Ζιονυσιακοὺς χοροὺς καὶ τοὺς κυκλίους 

προτιμώντων, Συρακοσίων δὲ τοὺς ἰαμβιστάς, ἄλλων 
6 δ᾽ ἄλλο τι. ὁ δ᾽ ᾿Δρίσταρχος οὐ μόνον εἰς τὸ τοῦ 

Μενελάου συμπόσιον ἐμβαλὼν oUg οὐ προσῆκε στί- 
χους καὶ τῆς Πακώνων παιδείας ἀλλότριον ἐποίησε 
καὶ τῆς τοῦ βασιλέως σωφροσύνης, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κρη- 

6 ἀλφεσέβοια A 9 πολλοῖς A 10. 11 suppl K 
11 δύο À 18 κρήταν μὲν A κρήταν τε C: corr. Plut. qu. 
symp. 9, 15, 2 καὶ τὸ ὄργανον C 
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d τικοῦ χοροῦ τὸν QOOv ἐξεῖλεν, ἐπιτεμὼν và ποιήματα 
τὸν τρόπον τοῦτον᾽ 

πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταϑ᾽ ὅμιλος 
τερπόμενος" δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους. & 

ὥστ᾽ ἀνίατον γίνεσϑαι παντάπασι τὸ ἐξάρχοντες, μη- 
κέτι δυναμένης τῆς ἐπὶ τὸν ὁδὸν ἀναφορᾶς σῴξεσϑαι. 
11. διότι δὲ οὐ πιϑανὸν ἀκρόαμα παρὰ τῷ Μενελάφ 
τυγχάνειν δῆλον ἐκ τοῦ δι᾽ ὁμιλίας ὅλον τὸ συμπύ- 

e ὅσιον περαίνεσϑαι τῆς πρὸς ἀλλήλους, ὄνομα δὲ μηδὲν 
εἰρῇσϑαι τοῦ ὠδοῦ μηδὲ ὠδὴν ἣν ἧδε μηδὲ προσέ- 
χειν τοὺς περὶ Τηλέμαχον αὐτῷ, καϑάπερ δ᾽ ἐν σιωπῇ 
τινι καὶ ἠρεμίᾳ κατανοεῖν μᾶλλον τὸν οἶκον" καίτοι 
γε πῶς οὐκ ἀπίϑανον τοὺς τῶν φρονιμωτάτων υἱέας 
Ὀδυσσέως καὶ Νέστορος ἐπαριστέρους εἰσάγεσθαι, ὥστε 15 
τρόπον ἀγροίκων τινῶν μὴ προσέχειν τοῖς παρεκευα- 
σμένοις ἀκροάμασιν; ὁ γοῦν Ὀδυσσεὺς προσέχει τοῖς 
τῶν Φαιάκων ἀσματοποιοῖς (9 264) 

αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
f μαρμαρυγὰς ϑηεῖτο ποδῶν, ϑαύμαξε δὲ ϑυμῷ, Y 
καίπερ ἔχων πολλὰ τὰ περιέλκοντα καὶ δυνάμενος εἰ- 
πεῖν (ὃ 164)" 

κήδεάζ μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἥπερ ἀοιδαί. 
πῶς οὖν οὐκ ἂν ἀβέλτερος εἴη ὁ Τηλέμαχος gov 
παρόντος καὶ κυβιστητῆρος προσκύπτων πρὸς τὸν Πει- 95 
σίστρατον (ὃ 10) καὶ τῶν σκευῶν διατυϑέμενος; ἀλλ᾽ 

isSZO0ugoog ὥσπερ ἀγαϑὸς ξωγράφος πάντα ὅμοιον τῷ 

πατρὶ τὸν Τηλέμαχον παρίστησι. πεποίηκεν γοῦν ἀμ- 

4 δύο À 13 ἐρημίαι A: corr. Mus 26 velut ὦραν 
vel ϑαῦμα vel φροντέδα τιϑέμενος 
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φοτέρους τὸν μὲν τῷ ᾿Αλκινόῳ (9 521), τὸν δὲ τῷ 
Μενελάῳ (ὃ 118) διὰ δακρύων γνωριξομένους. 

12. ἐν δὲ τῷ ᾿Επικουρείῳ συμποσίῳ κολάκων ἐστὶν 
ἄγυρις ἀλλήλους ἐπαινούντων, τὸ δὲ Πλάτωνος πλῆρές 

ᾧ ἐστιν μυχτηριστῶν ἀλλήλους τωϑαξόντων᾽ τὸν γὰρ 
περὶ ᾿Αλκιβιάδου λόγον σιωπῶ. παρὰ δ᾽ Ὁμήρῳ συγ- 
κεκρότηται τὰ σώφρονα συμπόσια. καί ποτὲ μὲν ἐπή- 
νεσέ τις φήσας πρὸς τὸν Μενέλαον ὡς οὐ τολμᾷ λέ- 
γεῖν (ὃ 160) 

0 ἄντα σέϑεν, τοῦ νῶν ϑεοῦ ὡς τερπόμεϑ᾽ αὐδῇ. b 
ὃ δ᾽ ἐπελάβετό τινος τῶν οὐκ ὀρϑῶς λεγομένων ἢ 
γιγνομένων (ὃ 193) 

καὶ νῦν, εἴ τί που ἔστι, πίϑοιό uov οὐ γὰρ ἔγωγε 
τέρπομ᾽ ὀδυρόμενος μεταδόρπιος. 

16 0 δὲ πάλιν (γ 2380)᾽ 
Τηλέμαχε, ποῖόν δὲ ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων. 

οὔτε γὰρ κόλακα πρέπον ἐστὶν εἶναι οὔτε μυκτηρι-181 
στήν. πάλιν ᾿Επίκουρος ἐν τῷ Συμποσίῳ ξητεῖ περὶ c 
δυσπεψέίέας ὥστ᾽ οἰωνίσασϑαι, εἶϑ᾽ ἑξῆς περὶ πυρετῶν. 

10 τὴν μὲν γὰρ ἐπιτρέχουσαν τῇ λέξει ἀρρυϑμίαν τί δεῖ 
καὶ λέγειν; Πλάτων δὲ --- τὸν μὲν ὑπὸ τῆς λυγγὸς 
ὀχλούμενον καὶ ϑεραπευόμενον ἀνακογχυλιασμοῖς ὕδα- 
τος, ἔτι δὲ ταῖς ὑποϑήκαις τοῦ κάρφους ἵνα τὴν ῥῖνα 
κινήσας πτάρῃ, παρίημι (p. 1868 9)" κωμῳδεῖν γὰρ ἤϑελε 

)δ καὶ διασύρειν — χλευάξει τε τὰ ἰσόκωλα τὰ ᾿4γάϑω- 
vog καὶ τὰ ἀντίϑετα, καὶ τὸν ᾿Δλκιβιάδην [δὲ] παρά- 

8 ἐπικούρωι Α “Σ ἐπικουρέου lemma, ἐπικούρου C: corr. K 
6. 1 συγκεκρότηται suadebat Schw (duce Cas): κεκρότηται AC 
8 τολμῶν À: corr. C 16 cf. ad IV c. 79 ἐδόντων Α 
21 fort. τὸν μὲν (γὰρλ 838 ἔτι δὲ Di: ἐν 0$ AC. 926 ἀλ- 
κιβιάδη AC δὲ del. Καὶ 

ATHENAEUS I. 27 



Co 

410 E 

ov δεόντως γοῦν Πλάτων τὸν Μενέλεων ἐνόμισεν εἶναι 
δειλόν, ὃν ἀρηίφιλον Ὅμηρος λέγει καὶ μόνον ὑπὲρ 
Πατρόκλου ἀριστεύσαντα (P 1) καὶ τῷ Ἕκτορι πρὸ 
πάντων πρόϑυμον μονομαχεῖν (H 94). καίπερ ὄντα τῇ 
ῥώμῃ καταδεέστερον, ἐφ᾽ οὗ μόνου τῶν στρατευσαμέ. 5 
νῶν εἴρηκεν (Β δ88)" 

ἐν δ᾽ αὐτὸς κίεν ἧσι προϑυμίῃσι πεποιϑώς. 
εἰ δὲ ὁ ἐχϑρὸς ὁ βλασφημῶν αὐτὸν εἴρηκε μαλθακὸν 
αἰχμητὴν (Ρ 688) καὶ διὰ τοῦτο Πλάτων τῷ ὄντε μαλ- 
ϑακὸν αὐτὸν ὑπολαμβάνει, οὐκ ἂν φϑάνοι καὶ τὸν 0 
᾿Δγαμέμνονα τιϑεὶς ἐν τοῖς φαύλοις, ὃν αὐτός φησιν εἶναι 
ἀγαϑόν, εἴπερ εἰς αὐτὸν εἴρηται, τοῦτο τὸ ἔπος (4 395)" 

οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο. 
οὐ γὰρ εἴ τι λέγεται παρ᾽ Ὁμήρῳ, τοῦϑ᾽ Ὅμηρος λέγει. 
πῶς γὰρ ἂν εἴη μαλθακὸς Μενέλαος ὁ τὸν "Europa 5 

μόνος ἀπείρξας τοῦ Πατρόκλου καὶ Εὔφορβον ἀποκτεί- 
νας τὲ καὶ σκυλεύσας ἐν μέσοις τοῖς Τρωσί. τὸ δὲ 

μηδὲ τὸν στίχον ὃν ἡτιᾶτο τελείως κατανοῆσαι ἄτο- 
πον, δι’ οὗ βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος λέγεται. τοῖς γὰρ 
ἀνδρειοτάτοις Ὅμηρος εἴωϑεν ἐπιφωνεῖν, καλούντων 9 
τῶν παλαιῶν τὸν πόλεμον βοήν. 

6. πάντα δ᾽ ὧν ἀκριβὴς Ὅμηρος καὶ τὸ μικρὸν τοῦτο 
οὐ παρέλιπε τὸ δεῖν ϑεραπεύσαντα τὸ σωμάτιον καὶ 
λουσάμενον ἰἐέναι πρὸς 'τὸ δεῖπνον. ἐπὶ γοῦν τοῦ Ὀδυσ- 
σέως εἶπε πρὸ τῆς παρὰ Φαίαξι ϑοίνης (9 449) 35 

αὐτόδιον δ᾽ ἄρα μιν ταμίη λούσασϑαι ἄνωγεν. 
f ἐπὶ δὲ τῶν περὶ Τηλέμαχον (ὃ 48) 

ἔς δ᾽ ἀσαμένϑους βάντες ἐυξέστας λούσαντο. 

1 δὲ (pro γοῦν) C fort. recte 4 προϑυμῶν μονομαχεὶ 
A: corr. C 8 0 αἰσχρὸς βλασφ. C, ct, schol. P ὅ88 44 γοῦν 
C: τ᾽ ov» Α 
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qguévov. “ὥσπερ γὰρ (1,9) ὅταν φέγγος iv νυκτὶ 
παρῇ πάντων προσάγεται τὰ ὄμματα, οὕτω καὶ τὸ 
“υὐτολύκου κάλλος πάντων ἐφέλκεται τὰς ὄψεις ἐφ᾽ 

ἑαυτό. ἔπειτα τῶν παρόντων οὐδεὶς ἦν ὃς οὐκ ἔπα- 
6 σχέ τι τὴν ψυχὴν vox ἐκείνου" ot μέν γε σιωπηλό- 

τεροι ἐγίγνοντο, οἵ δὲ xol ἐσχηματίξοντό πως. ἀλλ᾽ 
οὐχ Ὅμηρος τοιοῦτόν τι εἰπεῖν ἐπεχείρησε καίπερ τῆς 
Ἑλένης παρούσης, περὶ ἧς τοῦ κάλλους τις τῶν ἐναν- 
τίων αὐτῇ τοιαῦτ᾽ εἶπεν ὑπὸ τῆς ἀληϑείας ἐκνικώ- 

0 μενος (Γ΄ 166)" 

οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐυκνήμιδας ᾿Δχαιοὺς b 
τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν" 
αἰνῶς ἀϑανάτῃσι ϑεῇσ᾽ εἰς ὦπα ἔοικεν. 

εἶτά φησιν᾽ 
5 ἀλλὰ καὶ ὡς τοίηπερ ἐοῦσ᾽ ἐν νηυσὶ νεέσϑω. 

τα δὲ μειράκια τὰ ὡς τὸν Μενέλαον παραγενόμενα, 
ὁ Νέστορος υἱὸς καὶ ὃ Τηλέμαχος, ἐν οἴνῳ ὄντες καὶ 
ἐν γαμικῷ συμποσίῳ διατρίβοντες καὶ τῆς “Ἑλένης 
παρακαϑημένης, ὡς πρέπον ἐστίν, ἡσυχίαν “ἄγοντες c 

M πρὲς τὸ περιβόητον ἐκκεκωφωμένοι κάλλος. 0 δὲ Zio- 
κράτης τίνος χάριν τῶν αὐλητρίδων ἀνεχόμενος καὶ 
τοῦ ὀρχουμένου παιδὸς καὶ κιϑαρίέξοντος., ἔτι δὲ καὶ 
τῆς κυβιστώσης γυναικὸς ἀπρεπῶς τὸ μύρον ἀπείπατο 
(Xen. 3, 8); οὐδεὶς γὰρ ἂν αὐτοῖ ἀγελαστὶ ἠνέσχετο 
κατὰ νοῦν ἔχων ταῦτα τὰ ἔπη (Ar. Nub. 108)" 

τοὺς ὠχριῶντας, τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις, 

ὧν ὁ κακοδαίμων Σωχράτης καὶ Χαιρεφῶν. - 

ὃ ἐσχημάτιξόν πως Α (om. C) 7 καίπερ C: καὶ περὶ Α 
8 περὶ ἧς Di: περὶ τῆς ἃ 18 ϑεῇῆς Α 19 ἄγουσι C 
94 ἀγελαστεὶ À: corr. Ὁ 26 τοὺς ὠτας τοὺς À (om. C): τοὺς 
ἐνερόχρωτας Nauck 

Q1 * 
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καὶ μὴν ἀσύμφωνα xol τὰ μετὰ ταῦτα τῇ αὐστηρύ- 
τητι. ὃ γὰρ δὴ Κριτόβουλος, μειράκιον ἀστεῖον, γέ 
ροντα ζὔὄνταΣ καὶ διδάσκαλον αὑτοῦ τὸν Σωκράτη 
σκώπτει (4, 19) πολὺ τῶν Σιληνῶν αἰσχίονα λέγων 
εἶναι. ὃ δὲ αὐτῷ διαμορφοσκοπεῖται καὶ κριτὰς ἕλό- $ 
μενος τόν τε παῖδα καὶ τὴν ὀρχηστρίδα προτέϑησι 
νικητήρια φιλήματα τῶν κριτῶν. τίς οὖν τῶν νέων 
ἐντυχὼν τούτοις οὐκ ἐπιτριβήσεται μᾶλλον ἥπερ εἰς 
ἀρετὴν (ἂν) προαχϑείη. 

14. παρὰ δ᾽ Ὁμήρῳ ἐν τῷ τοῦ Μενελάου συμκπο- 1 
σίῳ προβάλλουσιν ἀλλήλοις ὥσπερ ἐν διατριβῇ ξητή- 
ματα καὶ πολιτικῶς ὁμιλοῦντες τέρπουσιν ἀλλήλους 

καὶ ἡμᾶς. ὃ γοῦν Μενέλαος παραγενομένων ἐκ τοῦ 
λουτρῶνος τῶν περὶ τὸν Τηλέμαχον καὶ τῶν περὶ τὴν 
ἐδωδὴν παρατεϑέντων παρακαλεῖ μεταλαμβάνειν λέ- 16 
yov τάδε (ὃ 60)" 

σίτου δ᾽ ἅπτεσϑον xal χαίρετον, αὐτὰρ ἔπειτα 
δείπνου παυδαμένω εἰρησόμεϑ᾽ οἵτινες ἐστόν. 

ἔπειτα -προσεπιδίδωσι τῶν παρακειμένων αὐτῷ φιλαν- 
ϑροωπευόμενος (65) 20 

ὡς φάτο καί σφιν νῶτα βοὸς παρὰ πίονα ϑῆκεν 
ὕπτ᾽ ἐν χερσὶν ἑλών, τά δά οἵ γέρα πάρϑεσαν αὐτῷ. 

φαγόντες δ᾽ ἐκεῖνοι μετὰ σιωπῆς, ὡς πρέπει νέοις, 
ἀλλήλοις ὁμιλοῦσιν ἠρέμα προσκύψαντες οὐ περὶ 
ἐδεσμάτων, φησίν, οὐδὲ (vOv» ϑεραπαινῶν τοῦ κε- 9t 
κληκότος ὑφ᾽ ὧν ἐλούσαντο, περὶ δὲ τῶν κτημάτων 
τοῦ ὑποδεξαμένου (14)" 

ὃ ὄντα add. K — 4 σειληνῶν Α: corr. C 9 àv add, K, 
προαχϑήσεται Wilam 18 παυσαμένου A . 925 φησίν Hero- 
dicus (cf. C. Schmidt de Herod. Crat. 1886) an Maasurius? 
τῶν add. 
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Ζηνός zov τοιαῦτα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται. 
βέλτιον γὰρ οὕτως φησὶν ὁ Σέλευκος γράφεσϑαι. ᾽4ρί- 
ὅταρχος δὲ οὐ δεόντως γράφει" 

Ζηνός που τοιήδε γ᾽ Ὀλυμπίου ἔνδοϑεν αὐλή. 189 
οὐ γὰρ τῆς οἰκίας τὸ κάλλος μόνον ἀποϑθϑαυμαζξουσι. 
πῶς γὰρ ἤλεκτρον καὶ ἄργυρος καὶ ἐλέφας ἐν τοῖς 
τοίχοις ἦν; ἀλλὰ τὰ μὲν περὶ τοῦ οἴκου εἰρήκασιν, 
ὥς ἐστι “δώματα ἠχήεντα᾽ (12). τοιαῦτα γὰρ δὴ τὰ 
ὑψόροφα καὶ μεγάλα. περὶ δὲ τῶν σκευῶν τὸ (13) 

χρυσοῦ τ᾽ ἠλόκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ᾽ ἐλέφαντος. 
οἷς εἰκότως ἐπιφέρεται" 

Ζηνός που τοιαῦτα δόμοις ἐν χτήματα κεῖται, 
ὅσσα τάδ᾽ ἄσπετα πολλά" σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα. b 

οὐκ ἐστὴν δ᾽ ἀκόλουϑον τῷ 
Ζηνός που τοιήδε γ᾽ Ὀλυμπίου ἔνδοϑεν αὐλὴ 

ἐπιφέρειν 
ὕσσα τάδ᾽ ἄσπετα πολλά, 

σόλοικον ὃν τῷ ἀσυνήϑει τῆς ἀναγνώσεως. 1D. ἔτι 
τοένυν οὐδ᾽ ἡ αὐλὴ ἁρμόττει ἐπὶ τοῦ οἴκου. ὁ γὰρ 
διαπνεόμενος τόπος αὐλὴ λέγεται, καὶ διαυλωνίζξειν 
φαμὲν τὸ δεχόμενον ἐξ ἑκατέρου πνεῦμα χωρίον. ἔτι 
ὃὲ αὐλὸς μὲν τὸ ὄργανον, ὅτι διέρχεται τὸ πνεῦμα, c 
καὶ πᾶν τὸ διατεταμένον εἰς εὐθύτητα σχῆμα αὐλὸν 
καλοῦμεν ὥσπερ τὸ στάδιον καὶ τὸν χρουνὸν τοῦ 
αἵματος (y 18) 

αὐτίκα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ ῥῖνας παχὺς ἦλθε, 
καὶ τὴν περικεφαλαίαν ὅταν ἐκ τοῦ μέσου πρὸς ὀρ- 
ϑὸν ἀνατείνῃ αὐλῶπιν. λέγονται δὲ ᾿4ϑήνησι καὶ 
ἱεροί τινες αὐλῶνες, ὧν μέμνηται Φιλόχορος ἐν τῇ 

9 ὑψόρροφα Α: corr. C 14 τῷ C: τὸ A 18 fort. τῷ 
ἀσυνάπτῳ 20 fort. διαυλωνίξεθθϑαι 22 ὅτι K: o AC 
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εἶχεν ὃ τοῦ Μεγαπένϑους γάμος, αὐτοὶ δὲ μονάξοντες 

διῃτῶντο 0 τε Μενέλαος καὶ ἡ Ἑλένη, μὴ συνέντες, 
ἀλλ᾽ ἐξαπατηϑέντες ὑπὸ τοῦ πρώτου ἔπους (ὃ 3)" 

τὸν δ᾽ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔτῃσιν, 
προσσυνῆψαν τοιούτους τινὰς στίχους (ὃ 15) 5 

ὡς οὗ μὲν δαίνυντο xa9' ὑψερεφὲς μέγα δῶμα 
γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο 
τερπόμενοι" μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς 
φορμίξων᾽ δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους, t 

μετενεγκόντες ἐκ τῆς Ὁπλοποιίέας (Σ 604) σὺν αὐτῷ γε 

τῷ περὶ τὴν λέξιν ἁμαρτήματι. οὐ γὰρ ἐξάρχοντες οἱ 
κυβιστητῆρες, ἀλλ᾽ ἐξάρχοντος τοῦ ὁδοῦ πάντως ὠρ- 
χοῦντο. τὸ γὰρ ἐξάρχειν τῆς φόρμιγγος ἴδιον. διόπερ 
ὁ μὲν Ἡσίοδός φησιν ἐν τῇ ᾿Δ4σπέδι (205): ιϑ 

ϑεαὶ δ᾽ ἐξῆρχον ἀοιδῆς 
Μοῦδαι Πιερίδες, 

καὶ ὁ ᾿'ἀρχίλοχος (fr. τὸ B) 

αὐτὸς ἐξάρχων πρὸς αὐλὸν “έσβιον παιήονα. 
καλεῖ δὲ Στησέχορος μὲν (ἔτ. 11 B) τὴν Μοῦσαν ἀρ- 9 
χεσίμολπον, Πίνδαρος δ᾽ (Pyth.1,4) ἀγησέχορα τὰ 
προοίμια. Διόδωρος δ᾽ ὃ ᾿᾽Δριστοφάνειος ὅλον τὸν 
γάμον περιέγραψε τοπάξων πρώτας ἡμέρας εἶναι, καὶ 
τὸ λῆγον αὐτῶν, ἔτι δὲ καὶ τὸ ξωλον τῆς συμποσίας 
οὐκ ἐπιλογιξόμενος. ἔπειτα κελεύει γράφειν" “δοιὼ 39 
δὲ χυβιστητῆρε καϑ' αὑτοὺς ἐν τῷ δασεῖ γράμματι, 
σολοικίξειν ἀναγκάξων. τὸ μὲν γὰρ κατ᾽ αὐτοὺς κατὰ 
σφᾶς ἐστιν αὐτούς, τὸ δὲ λέγειν ἑαυτοὺς δόλοικον. 
10. ἀλλ’ ὅπερ εἶπον, ἡ τῶν ἀκροαμάτων εἰς τὸ σῶ- 
φρον τοῦτο συμπόδιον εἰδαγωγὴ παρέγγραφός ἐστιν 90 

9 δύο À: corr. Ὁ κυβιστητῆοες hU δ 89s Ἀττι 
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ἐκ τοῦ Κρητιχκοῦ χοροῦ μετενηνεγμένη, περὶ οὗ qu- 
σιν ἐν Ὁπλοποιίᾳ (X 590) 181 

ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ᾿ἀμφιγυήεις, 
τῷ ἴκελον οἷόν ποτ᾽ ἐνὶ Κνωσσῷ εὐρείῃ 
“.αίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ ᾿Δριάδνῃ. 
ἔνϑα μὲν ἠίϑεοι καὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι 
ὠρχεῦντ᾽, ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι.. 

τούτοις γὰρ ἐπιβάλλει (608) 

πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταϑ᾽ ὅμιλος 
τερπόμενορ᾽ {μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς b 
φορμίξων") δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους. 

τοῖς μὲν οὖν Κρησὶν ἥ τε ὄρχησις ἐπιχώριος καὶ τὸ 
κυβιστᾶν. διό φησι πρὸς τὸν Κρῆτα Μηριόνην (II 617)* 

“Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα 
ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ᾽ ἔβαλόν περ. 

ὅϑεν καὶ Κρητικὰ καλοῦσι τὰ ὑπορχήματα (Simon. fr. 81) 
Κρῆτα μὲν καλέουσι τρόπον, τὸ δ᾽ ὄργανον Mo- 

λοσσόν. 
“οἵ δὲ λεγόμενοι Δακωνισταί, φησὶν ὁ Τίμαιος (FHG 
1 301), ἐν τετραγώνοις χοροῖς ἦδον᾽ καϑόλου δὲ διά- 
φορος ἦν ἡ μουσικὴ παρὰ τοῖς Ἕλλησι, τῶν μὲν ᾿4ϑη- 
ναίων τοὺς Διονυσιακοὺς χοροὺς καὶ τοὺς κυχλέους 
προτιμώντων, Συρακοσίων δὲ τοὺς ἰαμβιστάς, ἄλλων 
δ᾽ ἄλλο τι. ὁ δ᾽ ᾿ἡρίσταρχος οὐ μόνον εἰς τὸ τοῦ 
“Μενελάου συμπόσιον ἐμβαλὼν oU οὐ προσῆκε στί- 
χοὺυς καὶ τῆς Δακώνων παιδείας ἀλλότριον ἐποίησε 
καὶ τῆς τοῦ βασιλέως σωφροσύνης, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κρη- 

o 

6 ἀλφεσίβοια A 9 ποϊλοῖς A 10. 11 suppl. K 
11 δύο A 18 κρήταν μὲν A κρήταν τε C: cov. . SR 
symp. 9,15, 2 καὶ τὸ πράξει 0 
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κλημένους ἐφ᾽ ἑστίασιν παρακαλεῖν ἀπανίστασϑαι τοὺς 

κεχληχότας. ὁ μὲν Τηλέμαχος τὸν Μενέλαον (ὃ 294) 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ εἰς εὐνὴν τράπεϑ'᾽ ἡμέας, ὄφρα καὶ ἤδη 
ὕπνῳ ὑπὸ γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντες. 

ἡ δὲ προσποιουμένη Μέντωρ εἶναι ᾿4ϑηνᾶ πρὸς τὸν ὑ 
Né6vooe (y 382) 

e ἀλλ᾽ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράσασϑε δὲ οἶνον, 
ὄφρα Ποδειδάωνι καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν 
σπείσαντες κοίτοιο μεδώμεδα᾽ τοῖο “γὰρ ὥρη. 

ἐν δὲ ταῖς τῶν ϑεῶν ἑορταῖς οὐδ᾽ ὅσιον εἶναι δοκεῖ 10 | 
πλείω χρόνον παραμένειν. γνωμικῶς γοῦν φησιν παρὰ 

τῷ Ὁμήρῳ ἡ ̓ Αϑηνᾶ (y 3835) 
ἤδη γὰρ φάος οἴχεϑ᾽ ὑπὸ ξόφον, οὐδὲ ἔοικε 
δηϑὰ ϑεῶν ἐν δαιτὶ ϑαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσϑαι. 

καὶ νῦν δὴ νόμος ἐκ ϑυσιῶν τινων πρὸ ἡλίου δύνον- 15 
ἔτος ἀπιέναι. καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις δὲ τὸ παλαιὸν 
σωφρονικῶς διεξήγετο τὸ τῶν συμποσίων γένος, καϑ- 
ἅπερ εἴρηκεν ᾿Απολλώνιος ὃ περὶ τούτων γεγρα- 
φώς. καϑήμενοι μὲν γὰρ ἐδείπνουν, τροφῇ τῇ λιτο- 
τάτῃ καὶ ὑγιεινοτάτῃ χρώμενοι καὶ οἴνῳ τοσούτῳ 20 

ὅσος ἱκανὸς ἂν γένοιτο πρὸς εὐθυμίαν, ἣν ὁ Πίν- 

δαρος αἰτεῖται παρὰ τοῦ Διός (fr. 155) 

τί ἔρδων φίλος 

σοί τε, καρτερόβροντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις 

Εὐϑυμίᾳ τε μέλων {κεν εἴην, 25 

τοῦτ᾽ αἴτημί σε. 
192r0 δὲ Πλάτωνος συμπόσιον οὐ συνέδριόν ἐστιν, οὐ 

βουλευτήριον, οὐ λέδσχη φιλοσόφων. Σωκράτης γὰρ 
11 fort. (πᾶν) τὸ τῶν συμποσίων γένος 18 non est Apol- 

lonius Ácharnensis, qui de festis Atticis scripsit 28 ὅτι ἔρδων 
Bergk 24 fort. col μέν, xag. 25 μελῶν AC: corr. Cas 
«xev add. Καὶ 27 ὃ συνέδριον À: corr. C 
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οὐδὲ τοῦ συμποσίου ἀποστῆναι ϑέλει καίτοι 'Egv&- 
μάχου καὶ Φαίδρου καὶ ἄλλων τινῶν ἀποστάντων, 
ἀλλ᾽ ἐγφήγορε μετ᾽ ᾿4γάϑωνος καὶ ᾿Φριστοφάνους καὶ 
πίνει ἐξ ἀργυροῦ φρέατος --- καλῶς γάρ ttg (Chamael. 
XI 4610) τὰ μεγάλα ποτήρια οὕτως ὠνόμασε --- πίνει τ᾽ 
ἐκ τῆς φιάλης ἐπιδέξια. φησὶ δὲ καὶ μετὰ τοῦτο τοὺς 
μὲν δύο νυστάξειν, καταδαρϑεῖν δὲ πρότερον τὸν Api- 
στοφάνη, ἤδη δὲ ἡμέρας ὑποφαινούσης τὸν ᾿4γάϑωνα᾽ 
καὶ τὸν Σωκράτη καταχοιμήσαντα ἐχείνους ἀναστάντα 
ἀπιέναι εἰς τὸ Δύκειον, ἐξόν, φησὶν ὁ Ἡρόδικος, εἰς 
τοὺς Ὁμήρου Μαιστρυγόνας (x 84). 

ἔνϑα κ᾽ ἄυπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισϑούς. 

19. πᾶσα δὲ συμποσίου συναγωγὴ παρὰ τοῖς ἀρ- 
χαέοις τὴν αἰτίαν εἰς ϑεὸν ἀνέφερε, καὶ στεφάνοις 
ἐχρῶντο τοῖς οἰκείοις τῶν ϑεῶν καὶ ὕμνοις καὶ ooi. 

καὶ δοῦλος οὐδεὶς ἦν ὁ διακονήσων, ἀλλ᾽ οἱ νέοι τῶν 

ἐλευϑέρων ὠνοχόουν, ὡς ὁ τοῦ Μενελάου υἱὸς καί- 
τοι νυμφίος ὑπάρχων καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς γάμοις. παρὰ 

δὲ τῇ καλῇ ΣΙαπφοῖ (fr.51B) καὶ ὁ “Ἑρμῆς οἰνοχοεῖ 
τοῖς ϑεοῖς. καὶ τἄλλα δὲ πάντα παρεδσκεύαξον τοῖς 

δειπνοῦσιν ἐλεύϑεροι. καὶ οἱ δειπνήσαντες ἀπελύ- 
οντο φωτὸς ὄντος. ἐν ἐνίοις δὲ καὶ τῶν Περσικῶν 

συμποσίων ἐγίνοντο τινες καὶ βουλαί, καϑάπερ ἐν τῷ 

τοῦ ᾿Δγαμέμνονος κατὰ τὴν στρατείαν. τὸ δὲ τοῦ 
“Αλκινόου συμπόσιον, πρὸς ὃ ἀποτέταται (ὃν τοῦ 
Ὀδυσσέως λόγος (ι δ)" 

οὐ γὰρ ἔγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι 
ἢ ὅταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κατὰ δῆμον ἅπαντα, 
δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάξωνται ἀοιδοῦ, 

14 εἰς θεοὺς C 22—94 haec male contracta 26 0 
add. Καὶ (v. 26 ὁ λόγος Mus) 

b 

c 

d 
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γει λέγοντα ὅτι πασχητιᾷ. ἀλλ᾽ ὅμως τοιαῦτα γράφοντες 
ἃ τὸν Ὅμηρον ἐκβάλλουσι τῶν πόλεων. ἀλλ᾽ οὔτε ἐκ ϑύμ- 

it") 

Boas, ἔφη 4ημοχάρης:, λόγχη οὔτ᾽ ἐκ τοιούτων λό- 
γῶν ἀνὴρ ἀγαϑὸς γίνεται. οὐ μόνον δ᾽ ᾿4λκιβιάδην 
διασύρει, ἀλλὰ καὶ Χαρμίδην καὶ Εὐθύδημον (symp.5 
p. 222b) xal ἄλλους πολλοὺς τῶν νέων. τοῦτο δὲ κω- 

μῳδοῦντός ἐστι τὴν ᾿4ϑηναίων πόλιν, τὸ τῆς "Ελλάδος 
μουσεῖον, ἣν ὁ μὲν Πίνδαρος “Ελλάδος ἔρεισμα 
(&.76 B) ἔφη, Θουκυδέδης δ᾽ ἐν τῷ εἰς Εὐριπίδην 
ἐπιγράμματι (AP VII 46) “᾿Ελλάδος Ελλάδα. ὁ δὲ Πύ- ἡ 
ϑιος ἑστίαν καὶ πρυτανεῖον τῶν Ελλήνων. διότι τοί- 
νυν κατέψευσται τῶν νεανίσκων πάρεστι σκοπεῖν ἐξ 
αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος. τὸν μὲν γὰρ ᾿4λκιβιάδην φη- 
σὶν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ παρακμάσαντα τότε πρώ- 
τον ἄρξασϑαι Σωκράτει λαλεῖν ὅτε πάντες αὐτὸν κατ- ii 
éAuzov oí τοῦ σώματος ἐπιϑυμηταί. λέγει γὰρ ταῦτα 

κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ διαλόγου (. 1088). τὰ δ᾽ ἐν τῷ Χαρ- 
μίδῃ ἐναντιώματα ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλόγου (C βουλύ- 
μενος εἴσεται. ποιεῖ γὰρ αὐτὸν ἀσυμφώνως ποτὲ μὲν 

f σκοτοδινιῶντα καὶ μεϑυσκόμενον τῷ τοῦ παιδὸς ἔρωτι 9 
καὶ γινόμενον ξξεδρον xal καϑάπερ νεβρὸν ὑποπεπτω- 
κότα λέοντος ἀλκῇ (p. 1664), ἄμα δὲ καταφρονεῖν φησι 
τῆς ὥρας αὐτοῦ. 

18. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ Ξενοφῶντος Z'vuzóciov καί- 
περ ἐπαινούμενον οὐκ ἐλάττους ἔχει τούτων ἐπιλήψεις. ὃ 
Καλλίας μὲν γὰρ συνάγει τὸ συμπόσιον, ἐπειδήπερ τὰ 
παιδικὰ αὐτοῦ Αὐτόλυκος Παναϑήναια παγκράτιον 
ἐστεφανώϑη. καὶ εὐθὺς oí κατακλιϑέντες τῷ παιδὶ 

1βδπροσέχουσι τὸν νοῦν καὶ ταῦτα τοῦ πατρὸς παρακαϑ- 

8 cf. p. δ1ῦο 
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σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 198 

ἔστηχ᾽ ὥσπερ ἐμοί, πιέειν ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι. 
προέπινον δ᾽ ἀλλήλοις οὐχ ὥσπερ ἡμεῖς (τοῦτο γὰρ 
προεχπιεῖν ἐστιν), ἀλλὰ μεστὸν τὸν σκύφον (1 234)" 

πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ ᾿4χιλῆα. 
ὁσάκις 05 καὶ τροφὰς ἐλάμβανον, προειρήκαμεν ἤδη 
( 11b) ὅτι δὴ τρεῖς ἦσαν διὰ τὸ τὸ αὐτό ποτε μὲν ἄρι- 
στον, ποτὲ δὲ δεῖπνον ὀνομάξεσϑαι. γελοῖοι γάρ εἰσιν 
οἷ - φάσκοντες ὅτι καὶ τέσσαρας ἐλάμβανον, ἐπεὶ ὁ 

l0 ποιητὴς ἔφη (o 599) σὺ δ᾽ ἔρχεο δειελιήσας.᾽ οὐ vo- 
οὔντες ὅτι λέγει τὸν δειλυνὸν διατρέψας χρόνον. ὅμως b 

δὲ οὐδεὶς δείξει παρὰ τῷ ποιητῇ τρίς τινα λαμβά- 
νοντὰ τροφάς. διαμαρτάνουσι δὲ πολλοὶ παρὰ τῷ 
ποιητῇ ἐφεξῆς τιϑέντες τούτους τοὺς στίχους (ὃ 65) 

i5 σῖτον δ᾽, αἰδοέη ταμίη παρέϑηκε φέρουδα, 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα, χαριξομένη παρεόντων" 
δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέϑηκεν ἀείρας. 

εἰ γὰρ εἴδατα παρέϑηκεν ἡ ταμίη, δῆλον ὡς κρεάτων 
λείψανα τυγχάνοντα, τὸν δαιτρὸν οὐκ ἔδει παρεισφέ- 

10 ρεῖν. διόπερ τὸ δίστιχον ἀπαρκεῖ. ἀπαλλαγέντων δὲ 
τῶν δειπνούντων αἷ τράπεξαι ἐβαστάξοντο, ὥσπερ παρὰ 
τοῖς μνηστῆρσι καὶ τοῖς Φαίαξιν, ἐφ’ ὧν καὶ λέγει 

(η 389)" 
ἀμφίπολοι δ᾽ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός, C 

26 δῆλον ὡς τὰ ἀγγεῖα. καὶ γὰρ τῶν ὅπλων và δκεπαστικά, 
. ϑώρακα καὶ κνημῖδας καὶ τὰ τούτοις ἐμφερῆ λέγουσιν 

ἔντη, καϑάπερ ἀγγεῖα τῶν τοῦ σώματος μερῶν ὄντα. 
τῶν δὲ ἡρωικῶν οἴκων τοὺς μείξονας Ὅμηρος μέγαρα 

ex 

b ἀχιλλῆα À: corr. C 10 διελιήσας À: corr. € 19 λει- 
ψάνων À: corr. C 27 ἀγγεῖα Di (cf. Apoll. soph. 69, 17): 
αἴτια 
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καλεῖ καὶ δώματα καὶ κλισίας, οἵ δὲ νῦν ξενῶνας καὶ 

ἀνδρῶνας ὀνομάζξουσι. 
21. τί οὖν ὀνομάσομεν, ἄνδρες φίλοι, τὸ συμκπό- 

σιον ὕπερ ᾿Αντίοχος ὁ ᾿Επιφανὴς μὲν κληϑείς, 'Em- 
d μανὴς δ᾽ ἐκ τῶν πράξεων ὀνομασϑείς; βασιλεὺς δ᾽ 5 
ἦν οὗτος [τῶν Συριακῶν] τῶν ἀπὸ Σελεύκου εἷς" 

περὶ οὗ φησι Πολύβιος (26, 1) τάδε, ὡς * ἀποδιδρά- 

όκων ἐκ τῆς αὐλῆς ἐνίοτε τοὺς ϑεραπεύοντας οὗ τύχοι 

τῆς πόλεως ἀλύων ἐφαίνετο δεύτερος καὶ τρίτος" μά- 
λιστα δὲ πρὸς τοῖς ἀργυροκοπείοις εὑρίσκετο καὶ χρυ- Ὁ 
σοχοείοις εὑρησιλογῶν καὶ φιλοτεχνῶν πρὸς τοὺς το- 
ρευτὰς καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας. ἔπειτα καὶ μετὰ 

δημοτῶν ἀνθρώπων συγκαταβαίνων ὡμίλει ᾧ τύχοι 
καὶ μετὰ τῶν παρεπιδημούντων συνέπινε τῶν εὐτελε- 

e στάτων. ὅτε δὲ τῶν νεωτέρων αἴσθϑοιτό τινας συν- 15 
ευωχουμένους. οὐδεμίαν ἔμφασιν ποιήσας παρῆν ἐἔπι- 
κωμάξων μετὰ κερατίου καὶ συμφωνίας, ὥστε τοὺς 
πολλοὺς διὰ τὸ παράδοξον ἀφισταμένους φεύγειν. 
πολλάκις δὲ καὶ τὴν βασιλικὴν ἀποϑέμενος ἐσϑῆτα 
τήβενναν ἀναλαβὼν περιΐει κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀρχαι- 9) 
ρεσιάξων καὶ τοὺς μὲν δεξιούμενος, τοὺς δὲ καὶ περι- 
πτύσσων παρεχάλει φέρειν αὑτῷ τὴν ψῆφον, ποτὲ μὲν 
ὡς ἀγορανόμος γένηται, ποτὲ δὲ καὶ ὡς δήμαρχος. 

f τυχὰν δὲ τῆς ἀρχῆς καὶ καϑίσας ἐπὶ τὸν ἐλεφάντινον 
δίφρον κατὰ τὸ παρὰ Ῥωμαίοις ἔϑος διήκουε τῶν 3 
κατὰ τὴν ἀγορὰν γινομένων συναλλαγμάτων καὶ διέ- 

2 νομίξουσι À: corr. Cas 8 fort. νομέσομεν 8. νομιοῦμεν 
4 ᾿ἀντίέοχος (συνήγαγεν) Schw — 6 glossam del. αὶ 9 ἀλύων 
Cas ex Diod. 29, 32: αὐτῶν À 10. 11 ἀργυροκοπίοις et 
χορυσοχοίοις À: corr. O 11 εὑρεσιλογῶν Schw 13 à s: 
ὃ AC, οὗ Diod 17 μετὰ κεραμείου Δ: corr. e Diod 923 fort. 
γενησόμενος 



E 431 ^ 

xQuve μετὰ πολλῆς σπουδῆς καὶ προϑυμίας. ἐξ ὧν 

εἰς ἀπορίαν ἦγε τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἐπιεικεῖς ot μὲν 
γὰρ ἀφελῆ τινα αὐτὸν εἶναι ὑπελάμβανον, ot δὲ μαι- 
νόμενον. καὶ γὰρ περὶ τὰς δωρεὰς ἦν παραπλήσιος" 
ἐδίδου γὰρ τοῖς μὲν ἀστραγάλους δορκαδείους, τοῖς 194 
ὃΣ φοινικοβαλάνους, ἄλλοις δὲ χρυσίον. καὶ ἐξ ἀπαν- 
τήσεως δέ τισι συντυγχάνων οὖς μὴ ἑωράκει ποτὲ 
ἐδίδου δωρεὰς ἀπροσδοκήτους. ἐν δὲ ταῖς πρὸς τὰς 
πόλεις ϑυσίαις καὶ ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς τιμαῖς πάν- 

τας ὑπερέβαλλε τοὺς βεβασιλευκότας. τοῦτο δ᾽ ἄν τις 
τεχκμήραιτο ἔκ τε τοῦ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις Ὀλυμπιείου καὶ 
τῶν περὶ τὸν ἐν Δήλῳ βωμὸν ἀνδριάντων. ἐλούετο 
ὃὲ x&v τοῖς δημοσίοις βαλανείοις ὅτε δημοτῶν ἦν τὰ 
βαλανεῖα πεπληρωμένα, κεραμίων εἰσφερομένων αὐτῷ b 
μύρων τῶν πολυτελεστάτων. ὅτε καί τινος εἰπόντος 
“μακάριοί ἐστε ὑμεῖς οἱ βασιλεῖς οἱ καὶ τούτοις χρώ- 
μένοι καὶ ὀδωδότες 70v, [καὶ] μηδὲν τὸν ἄνϑρωπον 
προσειπὼν Ozxov ᾽κεῖνος τῇ ἑξῆς ἐλούετο ἐπεισελϑὼν 

ἐποίησεν αὐτοῦ καταχυϑῆναι τῆς κεφαλῆς μέγιστον 
κεράμιον πολυτελεστάτου μύρου τῆς στακτῆς καλου- 
μένης. ὡς πάντας ἀναστάντας κυλέεσϑαι {τοὺς Aovo- 
μένους τῷ μύρῳ καὶ διὰ τὴν γλισχρότητα καταπί- 
πτοντας γέλωτα παρέχειν, καϑάπερ καὶ αὐτὸν τὸν βα- c 
σιλέα. 22. ( δ᾽ αὐτὸς οὗτος βασιλεὺς (Polyb. 31, 8) 

ἀκούδας τοὺς ἐν τῇ Μακεδονίᾳ συντετελεσμένους ἀγῶ- 

νας ὑπὸ Αἰμιλίου Παύλου τοῦ Ῥωμαίων στρατηγοῦ, 
βουλόμενος τῇ μεγαλοδωρίᾳ ὑπερᾶραι τὸν Παῦλον 

πώποτε αὶ 8.9 περὶ τὰς πόλεις Mein, θεραπείαις (pro 
ϑυσίαις) Wilam 14 κεραμείων À: corr. Mus 16 τοιού- 
τοις C 17 xal om. C 18 κεῖνος À ἐκεῖνος C 21 τοὺς 
add. Wilam 27 μεγαλοεργίαιδωρεᾶι À μεγαλοεργέᾳ C: corr. 
Cas (μεγαλοδωρεᾷ) 
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εἶναι πρὸς πάντας τοὺς παραπλησίως αὐτῷ τὴν &tU- 
vouxv ἐνδεδειγμένους. ἐπήνεγκεν (104) 

τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ, 
ὡς ἑνὸς ὅστε μοι ὕπνον ἀπεχϑαίρει καὶ ἐδωδήν. 

ἵνα δὲ μὴ φαένηται μηδενὸς τῶν ἐκείνου παραμελῶν 5 
ἐμνήσϑη κατ᾽ ὄνομα (110)" 

ὀδύρονται νύ που αὐτὸν 
“Μαέρτης 9' ὁ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια 
Τηλέμαχός 9', ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ᾽ ivl οἴκῳ. 

τοῦ δὲ δακρύσαντος πρὸς τὴν μνήμην 6 μὲν ἐφίστησι 1 
κἀν τοσούτῳ (.... tf» τῆς Ἑλένης ἐπεισόδῳ κἀκεί. 
νης ἐκ τῆς ομοιότητος τεχμηραμένης -- πάνυ γὰρ αἱ 
γυναῖκες διὰ τὸ παρατηρεῖσϑαι τὴν ἀλλήλων σωφρο- 
σύνην δειναὶ τὰς ὁμοιότητας τῶν παίδων πρὸς τοὺς 
γονέας ἐλέγξαι --- παρεμβάλλοντός τινα λόγον καὶ 19 
τοῦ Πεισιστράτου --- χρὴ γὰρ καὶ τοῦτον μὴ παρεῖναι 
δορυφορήματος τρόπον — καὶ διαλεχϑέντος εὐσγη- 
μόνως περὶ τῆς αἰδοῦς τοῦ Τηλεμάχου, πάλιν ἐπι- 
βάλλει ἃ Μενέλαος περὶ τῆς τοῦ Ὀδυσσέως φιλία: 
ὅτι μετὰ μόνου καταγηράναι μάλιστ᾽ ἂν ἤϑελεν ἐχεί- Ἂ 

f vov. 1T. κατὰ δὲ τὸ εἰκὸς ov μὲν δακρύουσιν, ἡ δ᾽ 
Ἑλένη Ζιος οὖσα ϑυγάτηρ καὶ παρὰ τῶν ἐν «ἰγύπτῳ 
σοφῶν μεμαϑηκυῖα πολλοὺς λόγους εἰς τὸν οἶνον ἐμ- 

βάλλειν πανακὲς τῷ ὄντι φάρμακον καὶ ἄρχεται διη- 
γεῖσϑαι τὰ περὶ vov Ὀδυσσέως μεταξὺ ταλασιουργία: 3 
ἁπτομένη, οὐ δι’ ἀρέσκειαν τοῦτο πράττουσα, ἀλλ᾽ 

191οἴκοϑεν ἔχουσα τὴν τοιαύτην αἵρεσιν. ἡ γοῦν ᾽άφρο- 

11 hiatum not. .Wilam, fort. scribendum κἀντὸς ἑαυτοῦ 
Mas ενος τῇ ciis Ἑλένης ἐπεισόδιον C 20. 91 ἤϑεῖλε 

κείνου : Corr, Sen 
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ol προειρημένοι εἶχον πορφυρᾶς ἐφαπτίδας, πολλοὶ δὲ 
καὶ διαχρύσους καὶ ξῳωτάς. ἐπὶ δὲ τούτοις ξξιππα 

μὲν ἦν ἑκατόν, τέθριππα δὲ τεσσαράκοντα" ἔπειτα 
ἐλεφάντων ἄρμα καὶ συνωρίς᾽ xo9' ἕνα δὲ εἵποντο 

6 ἐλέφαντες διεσκευασμένοι τριάκοντα καὶ ξξ. 28. τὴν 
δ᾽ ἄλλην πομπὴν λέγειν ἐστὶ δυσέφικτον, ὡς ἐν κε- 
φαλαίῳ δὲ λεκτέον. ἔφηβοι μὲν γὰρ ἐπόμπευσαν εἰς 
ὀκτακοσίους, χρυσοῦς ἔχοντες στεφάνους, βόες δ᾽ εὐ-19ὅ 
τραφεῖς περὶ χιλίους, ϑεωρίδες δὲ βραχὺ λείπουσαι 

10 τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ ὀδόντες ὀχταχόσιοι. τὸ δὲ 
τῶν ἀγαλμάτων πλῆϑος οὐ δυνατὸν ἐξηγήσασθαι" 
πάντων γὰρ τῶν παρ᾽ ἀνϑρώποις λεγομένων ἢ νομι- 
ξομένων ϑεῶν ἢ δαιμόνων, προσέτι δὲ ἡρώων εἴδωλα 
διήγετο, τὰ μὲν κεχρυσωμένα, τὰ δ᾽ ἠμφιεσμένα στο- 

16 λαῖς διαχρύσοις. καὶ πᾶσι τούτοις οἱ προσήκοντες 

ὔϑοι κατὰ τὰς παραδεδομένας ἱστορίας ἐν διασκευ- 

aig πολυτελέσι παρέχκειντο. εἵπετο δ᾽ αὐτοῖς καὶ Νυ- b 

κτὸς εἴδωλον καὶ Ἡμέρας, Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ, καὶ 
'Hovg καὶ Μεσημβρίας. τὸ δὲ τῶν χρυσωμάτων καὶ 

0 ἀργυρωμάτων πλῆϑος οὕτως ἄν τις ὑπονοήσειεν ὅσον 
qv: ἑνὸς γὰρ τῶν φίλων Διονυσίου τοῦ ἐπιστολια- 

γράφου χίλιοι παῖδες ἐπόμπευσαν ἀργυρώματα ἔχον- 
τες, ὧν οὐδὲν ἐλάττον᾽ ὁλκὴν εἶχεν δραχμῶν χιλίων. 
βασιλικοὶ δὲ παῖδες παρῆλθον ἑξακόσιοι χρυσώματα 

Bb ἔχοντες. ἔπειτα γυναῖκες ἐκ χρυσῶν καλπίδων μύροις 
ἔραινον εἰς διακοσίας. ταύταις δ᾽ ἑξῆς ἐπόμπευον c 

ἐν χρυσόποσι μὲν φορείοις ὀγδοήκοντα γυναῖκες, (iv) 

ὅ διεσκευασμένοι recte, cf. p. 198b 8. 9 εὐτρεφεῖς À: 
corr. C 9 ϑεωρία AC: corr. Cas 14 fort. παρήγετο 
21. 99 ἐπιστολαγράφου À: corr. Schw — 98 ἐλαττονολκὴν À: 
corr. Mein 247 ἐν add. Mein 

8 
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κλημένους ἐφ᾽ ἑστίασιν παρακαλεῖν ἀπανίστασϑαι τοὺς 
κεκληκότας. ὁ μὲν Τηλέμαχος τὸν Μενέλαον (ὃ 294y 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ εἰς εὐνὴν τράπεϑ᾽ ἡμέας, ὄφρα καὶ ἤδη 
ὕπνῳ ὑπὸ γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντες. 

ἡ δὲ προσποιουμένη Μέντωρ εἶναι ᾿4ϑηνᾶ πρὸς τὸν ὁ 
Ννέστορα (y 882)" 

6 ἀλλ᾽ ἄγε τάμνετε μὲν γλώσσας, κεράσασϑε δὲ οἶνον, 
ὄφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν 
σπείσαντες κοέτοιο μεδώμεδα᾽ τοῖο γὰρ ὥρη. 

ἐν δὲ ταῖς τῶν ϑεῶν ἑορταῖς οὐδ᾽ ὅσιον εἶναι δοκεῖ 1 

πλείω χρόνον παραμένειν. γνωμικῶς γοῦν φησιν παρὰ 

τῷ Ὁμήρῳ ἡ ̓ Αϑηνᾶ (y 385) 
ἤδη γὰρ φάος οἴχεϑ᾽ ὑπὸ ξόφον, οὐδὲ ἔοικε 
δηϑὰ ϑεῶν ἐν δαιτὶ ϑαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσϑαι. 

καὶ νῦν δὴ νόμος ἐκ ϑυσιῶν τινῶν πρὸ ἡλίου δύνον- 1$ 
ἔτος ἀπιέναι. καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις δὲ τὸ παλαιὸν 
σωφρονικῶς διεξήγετο τὸ τῶν συμποσίων γένος, καϑ- 
ἅπερ εἴρηκεν ᾿4πολλώνιος ὁ περὶ τούτων γεγρα- 
φώς. καϑήμενοι μὲν γὰρ ἐδείπνουν, τροφῇ τῇ λιτο- 
τάτῃ καὶ ὑγιεινοτάτῃ χρώμενοι καὶ οἴνῳ τοσούτῳ Ὁ 
ὅσος ἱχανὸς ἂν γένοιτο πρὸς εὐθυμίαν, ἣν ὃ Πίν- 
δαρος αἰτεῖται παρὰ τοῦ Ζιός (fr. 165) 

τί ἔρδων φίλος 

σοί τε, καρτερόβροντα Κρονίέδα, φίλος δὲ Μοίδαις 
Εὐϑυμίᾳ vs μέλων {κεν εἴην, 95 
τοῦτ᾽ aivquí δε. 

i920 δὲ Πλάτωνος συμπόσιον οὐ συνέδριόν ἐστιν, οὐ 
βουλευτήριον, οὐ λέδσχη φιλοσόφων. Σωκράτης γὰρ 

17 fort. (z&v» τὸ τῶν συμποσίων γένος 18 non est Apol- 
lonius Acharnensis, qui de festis Atticis scripsit — 23 ὅτι ἔρδων 
Bergk 24 fort. col μέν, καρτ. 25 μελῶν AC: corr. Cas 
xev add. K 271 ὃ συνέδριον Ax cox. C 
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ὑπεκρίνετο μετὰ τῶν γελωτοποιῶν, ὥστε πάντας αἰσχυ- 
νομένους φεύγειν. ταῦτα δὲ πάντα συνετελέσθη ἐξ 
ὧν τὰ μὲν ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἐνοσφίσατο παρασπον- 

δήσας τὸν Φιλομήτορα βασιλέα παιδίσκον ὄντα, {τὰν 
5 δὲ καὶ τῶν φίλων συμβαλλομένων. ἱεροσυλήκει δὲ 

καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἱερῶν. 
25. ϑαυμασάντων δὲ τῶν δαιτυμόνων τήν τὸ τοῦ196 

βασιλέως διάνοιαν ὡς οὐκ ἐπιφανής, ἀλλ᾽ ὄντως ἐπι- 
μανὴς ὑπῆρχε, .... προσέϑηκεν ὁ Μασούριος περὶ τῆς 

lo ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ γεγενημένης ὑπὸ τοῦ πάντα ἀρίστου 
Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου βασιλέως πομπῆς Καλ- 

λέξεινον τὸν 'Pódiov ἱστοροῦντα ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ 
᾿Δλεξανδρείας, ὅς φησι (FHG III 68)" ἱπρὸ δὲ τοῦ ἄρξα- 
σϑαι τὴν κατασχευασϑεῖσαν σκηνὴν ἐν τῷ τῆς ἄκρας 

l5 περιβόλῳ χωρὶς τῆς τῶν στρατιωτῶν καὶ τεχνιτῶν καὶ 
παρεπιδήμων ὑποδοχῆς ἐξηγήσομαι" καλὴ γὰρ εἰς ὑπερ- 
βολὴν ἀξία τε ἀκοῆς ἐγενήϑη. τὸ μὲν οὖν μέγεϑος αὐτῆς Ὁ 
ἑκατὸν τριάκοντα κλίνας ἐπιδεχόμενον κύκλῳ, διασκευὴν 
δ᾽ εἶχε τοιαύτην. κίονες διεστάϑησαν ξύλινοι πέντε μὲν 

)0Ὸ κατὰ πλευρὰν ἑκάστην τοῦ μήκους πεντηκονταπήχεις 
πρὸς ὕψος, ἑνὶ δὲ ἐλάττους κατὰ πλάτος" ἐφ᾽ ὧν ἐπι- 

στύλιον καϑηρμόσϑη τετράγωνον, ὑπερεῖδον τὴν σύμ- 
πασαν τοῦ συμποσίου στέγην. αὕτη δ᾽ ἐνεπετάσϑη 
κἀτὰ μέσον οὐρανίσκῳ κοκχκινοβαφεῖ περιλεύκῳ, καϑ' 

δ ἑχάτερον δὲ μέρος εἶχε δοκοὺς μεσολεύκοις ἐμπετάσμασι 
πυργωτοῖς κατειλημένας, ἐν αἷς φατνώματα γραπτὰ c 

4 τὰ add. Mus 9 supplendum fere καὶ τὴν Macovotov 
σοφίαν, cf. cap. 64 14 σκηνὴν male collocatum 15 χάριν 
τῆς C 18 ὑποδεχόμενον C 19 δὲ ἔχει A: corr. Schw δ᾽ 
ἐστάθησαν A: corr. Mus 21 τὸ ὕψος C (om. πρὸ) ἐλάττω 
À: corr. Mus 26 κατειλημμένας A: corr. Schw, nisi forte 
διειλημμένας fuit — 26sq ἐν αἷς — ἐτέτακτο non satis inte" 

28* 
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ξένου ὑποδοχὴν ἔχει, ὄντων xal αὐτῶν τῶν Φαιάκων 
τρυφερῶν. ὅπερ συμβάλλων τις πρὸς τὰ τῶν φιλο- 
σόφων συμπόσια κοσμιώτερον ἂν εὕροι, καίτοι τοῦτο 
περιέχον καὶ ἰλαρότητα καὶ παιδιὰν εὐσχήμονα. μετὰ 
γὰρ τὸν ἀγῶνα τὸν γυμνικὸν ἄδεε ὃ ὁδὸς (9 2617) ὅ 
“ἀμφ᾽ άρεος φιλότητα᾽ μῦϑόν τινα χλεύῃ κεκραμένον, 
καίτοι εἰς τὴν μνηστηροφονίαν ὑποϑηκῶν ὑποτιϑεμέ- 

e vov τῷ Ὀδυσσεῖ, ὡς ἱτοῦ Ἡφαίστου καὶ] τοῦ Κυλλο- 
ποδίωνος τὸν ἀνδρειότατον "4o καταγωνισαμένου. 

20. ἐκαϑέξοντο δὲ καὶ δειπνοῦντες oí τότε. πολ- 10 

λαχοῦ γοῦν ὁ Ὅμηρός φησιν (e 146) 
ἑξείης ἔξζοντο κατὰ κλισμούς vs ϑρόνους τε. 

ὁ γὰρ ϑοόνος αὐτὸ μόνον ἐλευϑέριός ἐστιν καϑέδρα 
σὺν ὑποποδίῳ, ὕπερ ϑρῆνυν καλοῦντες ἐντεῦϑεν αὖ- 
τὸν ὠνόμασαν ϑρόνον τοῦ ϑρήσασϑαι χάριν, ὅπερ 1 
ἐπὶ τοῦ καϑέξεσθαι τάσσουσιν, ὡς Φιλητᾶς (fro 
Bach)* 

ϑρήσασϑαι δὲ πλατάνῳ γαίῃ ὕπο. 
f ὁ δὲ κλισμὸς περιττοτέρως κεκόσμηται ἀνακλίσει. τού- 
vov δ᾽ εὐτελέστερος ἦν ὁ δίφρος" τῷ γοῦν Ὀδυσσεῖ 2) 

ἐπαίτῃ εἶναι δοκοῦντι "δίφρον ἀεικέλιον, φησί (v 259), 
κατωϑεὶς ὀλίγην vs τράπεξαν.᾽ 

of δὲ κρατῆρες αὐτοῖς, ὥσπερ ἔχει καὶ τοὔνομα, 
κεκραμένοι παρεστήκεσαν, ἐξ ὧν οἵ κοῦροι διακονού- 

μενοι τοῖς μὲν ἐντιμοτάτοις ἀεὶ πλῆρες παρεῖχον τὸ 35 

ποτήριον, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐξ ἴσου διένεμον. ὁ γοῦν 

᾿“γαμέμνων πρὸς τὸν Ἰδομενέα φησί (4 262) 

2 τρυφηλῶν C 8 fort. καίτοι (καὶ τοῦτο 6 φιλότητος 
1 καίτοι Α: καὶ Ο 7. 8 ὑποϑῆκας πυποτιϑέμενον C 

8 glossam del. K (om. C) 18 αὐτομόνον À: αὐτὸς μόνον C 
16 φιλέίτας ἃ φιλήτας C 18 δὲ del. Mus λασέῃ ὕπο Hein- 
rich, cf. Anth. P. 16, 221 9A παρενστίχλεισον C 
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σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 198 

ἔστηχ᾽ ὥσπερ ἐμοί, πιέειν ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι. 
προέπινον δ᾽ ἀλλήλοις οὐχ ὥσπερ ἡμεῖς (τοῦτο γὰρ 
προεκπιεῖν ἐστιν), ἀλλὰ μεστὸν τὸν σκύφον (1 334)" 

πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ Api. 
ὁσάκις «δὲ καὶ τροφὰς ἐλάμβανον, προειρήκαμεν ἤδη 
( 110) ὅτι δὴ τρεῖς ἦσαν διὰ τὸ τὸ αὐτό ποτε μὲν ἄρι- 
στον, ποτὲ δὲ δεῖπνον ὀνομάξεσϑαι. γελοῖοι γάρ εἰσιν 
οἱ φάσκοντες ὅτι καὶ τέσσαρας ἐλάμβανον, ἐπεὶ ὃ 
ποιητὴς ἔφη (φ 599) “σὺ δ᾽ ἔρχεο δειελιήσας,᾽ οὐ vo- 
οὔντες ὅτι λέγει τὸν δειλινὸν διατρέψας χρόνον. ὅμως b 
δὲ οὐδεὶς δείξει παρὰ τῷ ποιητῇ τρίς τινα λαμβά- 
νοντὰ τροφάς. διαμαρτάνουσι δὲ πολλοὶ παρὰ τῷ 
ποιητῇ ἐφεξῆς τιϑέντες τούτους τοὺς στίχους (ὃ 55) 

σῖτον δ᾽, αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, 
εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα, χαριξομένη παρεόντων" 
δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακα παρέϑηκεν ἀείρας. 

εἰ γὰρ εἴδατα παρέϑηκεν ἡ ταμίη, δῆλον ὡς κρεάτων 
λείψανα τυγχάνοντα, τὸν δαιτρὸν οὐκ ἔδει παρεισφέ- 
θειν. διόπερ τὸ δίστιχον ἀπαρκεῖ. ἀπαλλαγέντων δὲ 
τῶν δειπνούντων ai τράπεξαι ἐβαστάξοντο, ὥσπερ παρὰ 
τοῖς μνηστῆρσι καὶ τοῖς Φαίαξιν, ἐφ᾽ ὧν καὶ λέγει 
(η 389)" 

ἀμφίπολοι δ᾽ ἀπεχόσμεον ἔντεα δαιτός, e 
δῆλον ὡς τὰ ἀγγεῖα. καὶ γὰρ τῶν ὅπλων và σκεπαστικά, 
ϑώρακα καὶ κνημῖδας καὶ τὰ τούτοις ἐμφερῆ λέγουσιν 
ἔντη, καϑάπερ ἀγγεῖα τῶν τοῦ σώματος μερῶν ὄντα. 
τῶν δὲ ἡρωικῶν οἴκων τοὺς μείζονας Ὅμηρος μέγαρα 

, δ ἀχιλλῆα A: cor. C — 10, διελιήσας A: corr. O — 19 λει- 
Ψάνων A: cor C 81 ἀγγεῖα Di (i. NM. sje. Wh. σον. 
αἴτια A. | 



430 E 

καλεῖ καὶ δώματα καὶ κλισίας, οἱ δὲ νῦν ξενῶνας καὶ 
ἀνδρῶνας ὀνομάζξουσι. 

21. τί οὖν óvoudcousv, ἄνδρες φίλοι, τὸ συμπό- 
σιον ὕπερ ᾿Αντίοχος ὁ Ἐπιφανὴς μὲν κληϑείς, 'Em- 

ἃ μανὴς δ᾽ ἐκ τῶν πράξεων ὀνομασϑείς; βασιλεὺς δ᾽ 5 
ἦν οὗτος [τῶν Συριακῶν] τῶν ἀπὸ Σελεύκου εἷς" 

περὶ οὗ φησι Πολύβιος (26, 1) τάδε, ὡς "ἀποδιδρά- 
σκων ἐκ τῆς αὐλῆς ἐνίοτε τοὺς ϑεραπεύοντας οὗ τύχοι 
τῆς πόλεως ἀλύων ἐφαίνετο δεύτερος καὶ τρέτος" μά- 

λιστα δὲ πρὸς τοῖς ἀργυροκοπείοις εὑρίσκετο καὶ χρυ- 10 
σοχοείοις εὑρησιλογῶν καὶ φιλοτεχνῶν πρὸς τοὺς το- 
ρευτὰς καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας. ἔπειτα καὶ μετὰ 

δημοτῶν ἀνθρώπων συγκαταβαίνων ὡμίλει ᾧ τύχοι 
καὶ μετὰ τῶν παρεπιδημούντων συνέπινε τῶν εὐτελε- 

e στάτων. ὅτε δὲ τῶν νεωτέρων αἴσϑοιτό τινας συν- 15) 
ευωχουμένους, οὐδεμίαν ἔμφασιν ποιήσας παρῆν ἐπι- 

κωμάξων μετὰ κερατίου καὶ συμφωνίας, ὥστε τοὺς 
πολλοὺς διὰ τὸ παράδοξον ἀφισταμένους φεύγειν. 
πολλάκις δὲ καὶ τὴν βασιλικὴν ἀποθέμενος ἐσϑῆτα 
τήβενναν ἀναλαβὼν περιήει κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀρχαι- 9) 
ρεσιάξων καὶ τοὺς μὲν δεξιούμενος, τοὺς δὲ καὶ περι- 
πτύσσων παρεκάλει φέρειν αὑτῷ τὴν ψῆφον, ποτὲ μὲν 

ὡς ἀγορανόμος γένηται, ποτὲ δὲ καὶ ὡς δήμαρχο:. 
f vvya.v. δὲ τῆς ἀρχῆς καὶ καϑίσας ἐπὶ τὸν ἐλεφάντινον 
δίφρον κατὰ τὸ παρὰ Ῥωμαίοις ἔϑος διήκουε τῶν 9$ 
κατα τὴν ἀγορὰν γινομένων συναλλαγμάτων καὶ διέ- 

2 νομίξουσι À: corr. Cas 8 fort. νομίσομεν s. νομιοῦμεν 
4 ᾿Αντίοχος (συνήγαγεν Sehw ὁ glossam del. K 9 ἀλύων 
Cas ex Diod. 29, 32: αὐτῶν Α 10. 11 ἀργυροκοπίοις et 
qevcoyoíotg À: corr. C 11 εὑρεσιλογῶν Schw 18 ᾧ s: 
0 AC, ol Diod 11 μετὰ κεραμείου hi cort. e Uiod 48 fort. 
γενησόμενος 
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«gue μετὰ πολλῆς σπουδῆς καὶ προθυμίας. ἐξ dw 
εἰς ἀπορίαν ἦγε τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἐπιεικεῖς" οἱ μὲν 
γὰρ ἀφελῆ τινα αὐτὸν εἶναι ὑπελάμβανον, ot δὲ μαι- 
vóusvov. καὶ γὰρ περὶ τὰς δωρεὰς ἦν παραπλήσιος" 
ἐδίδου γὰρ τοῖς μὲν ἀστραγάλους δορκαδείους, roigi94 
δὲ φοινικοβαλάνους, ἄλλοις δὲ χρυσίον. καὶ ἐξ ἀπαν- 
τήσεως δέ τισι συντυγχάνων οὗς μὴ ἑωράκει ποτὲ 
ἐδίδου δωρεὰς ἀπροσδοκήτους. ἐν δὲ ταῖς πρὸς τὰς 
πύλεις ϑυσίαις καὶ ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς τιμαῖς πάν- 

τας ὑπερέβαλλε τοὺς βεβασιλευκότας. τοῦτο δ᾽ ἄν τις 
τεχμήραιτο ἔκ τε τοῦ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις Ὀλυμπιείου καὶ 
τῶν περὶ τὸν ἐν “ήλῳ βωμὸν ἀνδριάντων. ἐλούετο 
δὲ κἀν τοῖς δημοσίοις βαλανείοις ὅτε δημοτῶν ἦν τὰ 
βαλανεῖα πεπληρωμένα, κεραμίων εἰσφερομένων αὐτῷ b 
μύρων τῶν πολυτελεστάτων. ὅτε καί τινος εἰπόντος 
“μακάριοί ἐστε ὑμεῖς οἵ βασιλεῖς οἵ καὶ τούτοις χρώ- 
μένοι καὶ ὀδωδότες 500, [καὶ] μηδὲν τὸν ἄνθρωπον 
προσειπὼν ὅπου ᾽κεῖνος τῇ ἑξῆς ἐλούετο ἐπεισελϑὼν 
ἐποίησεν αὐτοῦ καταχυϑῆναι τῆς κεφαλῆς μέγιστον 
κεράμιον πολυτελεστάτου μύρου τῆς στακτῆς καλου- 
μένης, ὡς πάντας ἀναστάντας κυλίεσϑαι {τοὺς λουο- 

μένους τῷ μύρῳ καὶ διὰ τὴν γλισχρότητα καταπί- 
πτοντας γέλωτα παρέχειν, καϑάπερ καὶ αὐτὸν τὸν βα- c 
σιλέα. 22. ( δ᾽ αὐτὸς οὗτος βασιλεὺς (Polyb. 81, 8) 
ἀκούσας τοὺς ἐν τῇ Μακεδονίᾳ συντετελεσμένους ἀγῶ- 

νας ὑπὸ Αἰμιλίου Παύλου τοῦ Ῥωμαίων στρατηγοῦ, 
βουλόμενος τῇ μεγαλοδωρίᾳ ὑπερᾶραι τὸν Παῦλον 

7 πώποτε K — 8.9 περὶ τὰς πόλεις Mein, ϑεραπείαις (pro 
Gvcías) Wilm ὀ 14 κεραμείων A: corr Mus 1ὃ τοιού- 
τοις Ὁ 17 καὶ om. Ὁ 18 κεῖνος A o Ο 81 τοὺς 
add. Wilam 531 μεγαλοεργίαιδωρεᾶι À. μεγαλοναγῖκε Ὧι eR 
Cas (μεγαλοδωρεᾷ) 
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ἐξέπεμψε πρέσβεις καὶ ϑεωροὺς εἰς τὰς πόλεις xaray- 
γελοῦντας τοὺς ἐσομένους ἀγῶνας ὑπὸ αὐτοῦ ἐπὶ 

Δάφνης" ὡς πολλὴν γενέσϑαι τῶν Ελλήνων απουδὴν 
εἰς τὴν ὡς αὐτὸν ἄφιξιν. ἀρχὴν δ᾽ ἐποιήσατο τῆς 
πανηγύρεως τὴν πομπείαν οὕτως ἐπιτελεσϑεῖσαν. καϑ- 6 

ἃ ηγοῦντό τινες 'Ῥωμαικὸν ἔχοντες καϑοπλισμὸν ἐν 
ϑώραξιν ἀλυσιδωτοῖς, ἄνδρες ἀκμάξοντες ταῖς TA 
κίαις πεντακισχίλιοι" μεϑ᾽ ovg Μυσοὶ πεντακιαχίλιοι. 
συνεχεῖς δ᾽ ἦσαν Κίλικες εἰς τὸν τῶν εὐξώνων τρό- 
πον καθωπλισμένοι τρισχίλιοι, χρυσοῦς ἔχοντες στε- 1) 

φάνους. ἐπὶ δὲ τούτοις Θρᾷκες τρισχέλιοι καὶ Ila- 
λάται πεντακισχίλιοι. τούτοις ἐπέβαλλον ΙΜακεδόμες 
δισμύριοι καὶ χαλκάσπιδες πεντακισχίλιοι. ἄλλοι δὲ 
ἀργυράσπιδες" οἷς ἐπηκολούϑει μονομάχων ξεύγη δια- 
κόσια τεσσαράκοντα. τούτων κατόπιν ἦσαν immi; 
Νισαῖοι μὲν χίλιοι, πολιτικοὶ δὲ τρισχίλιοι, ὧν οἱ 
μὲν πλείους ἦσαν χρυσοφάλαροι καὶ χρυδοστέφανοι, 
oí δ᾽ ἄλλοι ἀργυροφάλαροι. μετὰ δὲ τούτους ἦσαν 
οἱ λεγόμενοι ἑταῖροι ἱππεῖς" οὗτοι δὲ ἦσαν εἰς χιλίους; 

πάντες χρυσοφάλαροι. τούτοις συνεχὲς ἦν τὸ viv" 
φίλων σύνταγμα, ἴδον καὶ κατὰ τὸ πλῆϑος καὶ κατὰ 
τὸν κόσμον. ἐπὶ δὲ τούτοις ἐπέλεκτοι χίλιοι: οἷς ἐπη- 
κολούϑει τὸ καλούμενον ἄγημα, κράτιστον εἶναι δο- 

f κοῦν σύστημα τῶν ἱππέων, περὶ χιλίους. τελευταία 
δ᾽ ἦν ἡ κατάφρακτος ἵππος, οἰκείως τῇ προσηγορία $ 
τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐσκεπασμένων τοῖς OzxAou 
ἦσαν δὲ καὶ αὐτοὶ χίλιοι καὶ πεντακόσιοι. πάντες Ü 

e 

9 συνεχεῖς Tuv: κίλικες δ᾽ A (similiter C): corr. Di | 
18 haec mutila videntur, velut δισμύριοι, (χρυσάσπιδες μὲν p^. : 
ρίοεδ καὶ qox. πεντ., CoU δὲ ἄλλοι, e. x. 16. 17 16 πισαῖοι 
A C: corr. Cas 
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οἵ προειρημένοι εἶχον πορφυρᾶς ἐφαπτίδας, πολλοὶ δὲ 
καὶ διαχρύσους καὶ ξῳωτάς. ἐπὶ δὲ τούτοις ἕξιππα 
μὲν ἦν ἕκατόν, τέθριππα δὲ τεσσαράκοντα" ἔπειτα 
ἐλεφάντων ὥρμα καὶ συνωρίρ᾽ x«9' ἕνα δὲ εἵποντο 
ἐλέφαντες διεσκευασμένοι τριάκοντα καὶ ἕξ. 38. τὴν 
δ᾽ ἄλλην πομπὴν λέγειν ἐστὶ δυσέφικτον, ὡς ἐν κε- 
φαλαίῳ δὲ λεκτέον. ἔφηβοι μὲν γὰρ ἐπόμπευσαν εἰς 
ὀκτακοσίους, χρυσοῦς ἔχοντες στεφάνους, βόες δ᾽ εὐ-195 

τραφεῖς περὶ χιλίους, ϑεωρίδες δὲ βραχὺ λείπουσαι ἡ 
τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ ὀδόντες ὀκτακόσιοι. τὸ δὲ 
τῶν ἀγαλμάτων πλῆϑος οὐ δυνατὸν ἐξηγήσασθαι" 
πάντων γὰρ τῶν παρ᾽ ἀνθρώποις λεγομένων ἢ νομι- 
ξομένων ϑεῶν ἢ δαιμόνων, προσέτι δὲ ἡρώων εἴδωλα 
διήγετο, τὰ μὲν κεχρυσωμένα, τὰ δ᾽ ἠμφιεσμένα στο- 
λαῖς διαχρύσοις. καὶ πᾶσι τούτοις οἵ προσήκοντες 

μῦϑοι κατὰ τὰς παραδεδομένας ἱστορίας ἐν διασκευ- 
«ig πολυτελέσι παρέκειντο. εἵπετο δ᾽ αὐτοῖς καὶ Νυ- b 
χκτὸς εἴδωλον καὶ Ἡμέρας, Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ, καὶ 
᾿Ηοῦς καὶ Μεσημβρίας. τὸ δὲ τῶν χρυσωμάτων καὶ 
ἀργυρωμάτων πλῆϑος οὕτως ἄν τις ὑπονοήσειεν ὅσον 
ἦν" ἑνὸς γὰρ τῶν φίλων “Διονυσίου τοῦ ἐπιστολια- 
γράφου χίλιοι παῖδες ἐπόμπευσαν ἀργυρώματα ἔχον- 
τες, ὧν οὐδὲν ἐλάττον᾽ ὁλκὴν εἶχεν δραχμῶν χιλίων. 
βασιλικοὶ δὲ παῖδες παρῆλθον ἑξακόσιοι χρυσώματα 
ἔχοντες. ἔπειτα γυναῖκες ἐκ χρυσῶν καλπίδων μύροις 
ἔραινον εἰς διακοσίας, ταύταις δ᾽ ἑξῆς ἐπόμπευον c 
ἐν χρυσόποσι μὲν φορείοις ὀγδοήκοντα γυναῖκες, (ἐν 

5 διεσκευασμένοι recte, cf. p. 1980 Β,9 εὐτρεφεῖς A: 
cor. C 9 ϑεωρία AO: corr. Cas 14 fort παρήγετα 
31. 38 ἐπιστολαγράφου A: corr Schw — $& ÜhextoveMive Ἐν 
cor. Mein — 27 ἐν add. Mein, 

ATHENAXUS 1, 29 
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ἀργυρόποσι δὲ πεντακόσιαι καϑήμεναι,. πολυτελῶς 
διεσκευασμέναι. καὶ τῆς μὲν πομπῆς τὰ ἐπιφανέστατα 
ταῦτα ἦν. 924. ἐπιτελεσθέντων δὲ τῶν ἀγώνων καὶ 
μονομαχιῶν καὶ κυνηγεσίων κατὰ τριάκονθ᾽ ἡμέρας, 
ἐν αἷς τὰς ϑέας συνετέλει, πέντε μὲν τὰς πρώτας ἐν ὁ 
τῷ γυμνασίῳ πάντες ἐκ χρυσῶν ὁδλκείων ἠλείφοντο 

ἃ xgoxívo μύρῳ ἦν δὲ ταῦτα πεντεκαίδεκα, καὶ κιννα- 
μωμίνου τὰ ἴσα καὶ ναρδίνου. πὰραπλησίως δὲ καὶ 
ταῖς ἑξῆς εἰσεφέρετο τήλινον, ἀμαράκινον, ἔρινον, 
πάντα διαφέροντα ταῖς εὐωδίαις. ἔστρωτο δὲ εἰς τ 
εὐωχίαν ποτὲ μὲν χίλια τρίκλινα, ποτὲ δὲ χέλια πεν- 
τακόσια μετὰ τῆς πολυτελεστάτης διασκευῆς. ὃ δὲ 

χειρισμὸς ἐγίνετο τῶν πραγμάτων δι᾽ αὐτοῦ τοῦ βασι- 
λέως. ἵππον γὰρ ἔχων εὐτελῆ παρέτρεχε παρὰ τὴν 
πομπήν, τοὺς μὲν προάγειν κελεύων, τοὺς δὲ ἐπέχειν. ii | 
κατὰ δὲ τοὺς πότους αὐτὸς ἐπὶ τὰς εἰσόδους ἐφιστά- | 

μενος οὖς μὲν εἰσῆγεν, οὺς δ᾽ ἀνέκχλινε, καὶ τοὺς 
διαχόνους δὲ τοὺς τὰς παραϑέσεις φέροντας αὐτὸς 

εἰσῆγε. καὶ περιπορευόμενος οὗ μὲν προσεκάϑιξεν, 
οὗ δὲ προσανέπιπτε᾽ καί ποτε μὲν ἀποϑέμενος μεταξὺ s 

τὸν ψωμόν, ποτὲ δὲ τὸ ποτήριον ἀνεπήδα καὶ μεταν- 
ίστατο καὶ περιΐήει τὸν πότον προπόσεις λαμβάνων 
ὀρϑὸς ἄλλοτε παρ᾽ ἄλλοις, ἅμα δὲ καὶ τοῖς ἀκροά- 
μασι προσπαίξων. προιούσης δ᾽ ἐπὶ πολὺ τῆς συνου- 

ὃ σίας καὶ πολλῶν ἤδη κεχωρισμένων ὑπὸ τῶν μίμων ἡ 
C βασιλεὺς εἰσεφέρετο ὅλος κεκαλυμμένος καὶ εἰς τὴν 

γῆν ἐτέϑετο ὡς εἷς ὧν δῆτα τῶν μίμων᾽ καὶ τῆς 

συμφωνίας προκαλουμένης ἀναπηδήσας ὠρχεῖτο καὶ 

6 ὁλκίων À: corr. Ursinus 9 eigwyov À: corr. Cas. 17 εἰσ- 
ἤγαγε À: corr. X A89 c, διέταττεν Οιοὰ. 31, 16, 2 26 συγ- 
κεκαλυμμένος 489, περικεκοαν. Viod. ι 
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ὑπεκρίνετο μετὰ τῶν γελωτοποιῶν, ὥστε πάντας αἰσχυ- 
ψομένους φεύγειν. ταῦτα δὲ πάντα συνετελέσϑη ἐξ 
ὧν τὰ μὲν ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἐνοσφίσατο παρασπον- 
δήσας τὸν Φιλομήτορα βασιλέα παιδίσκον ὄντα, {τὰ 
δὲ καὶ τῶν φίλων συμβαλλομένων. ἱεροσυλήκει ὃὲ 
καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἱερῶν. 

95. ϑαυμασάντων δὲ τῶν δαιτυμόνων τήν τε τοῦτθ6 
βασιλέως διάνοιαν ὡς οὐκ ἐπιφανής, ἀλλ᾽ ὄντως ἐπι- 
μανὴς ὑπῆρχε, .... προσέϑηκεν ὃ Μασούριος περὶ τῆς 
ἐν ᾿Δἀλεξανδρείᾳ γεγενημένης ὑπὸ τοῦ πάντα ἀρίστου 
Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου βασιλέως πομπῆς Καλ- 
λίξεινον τὸν Ῥόδιον ἱστοροῦντα ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ 
᾿ἀλεξανδρείας, ὅς φησι (FHG III 58)* ἱπρὸ δὲ τοῦ ἄρξα- 
σϑαι τὴν κατασκευασϑεῖσαν σκηνὴν ἐν τῷ τῆς ἄκρας 
περιβόλῳ χωρὶς τῆς τῶν στρατιωτῶν καὶ τεχνιτῶν καὶ 
παρεπιδήμων ὑποδοχῆς ἐξηγήσομαι" καλὴ γὰρ εἰς ὑπερ- 
βολὴν ἀξία τε ἀκοῆς ἐγενήϑη. τὸ μὲν οὖν μέγεϑος αὐτῆς Ὁ 
ἑκατὸν τριάκοντα κλίνας ἐπιδεχόμενον κύκλῳ, διασκευὴν 
δ᾽ εἶχε τοιαύτην. κίονες διεστάϑησαν ξύλινοι πέντε μὲν 

κατὰ πλευρὰν ἑκάστην τοῦ μήχους πεντηκονταπήχεις 
πρὸς ὕψος, ivl δὲ ἐλάττους κατὰ πλάτος᾽ ἐφ᾽ ὧν ἐπι- 
στύλιον καϑηρμόσϑη τετράγωνον, ὑπερεῖδον τὴν σύμ- 
πᾶσαν τοῦ συμποσίου στέγην. αὕτη δ᾽ ἐνεπετάσϑη 
κατὰ μέσον οὐρανίσκῳ κοκκινοβαφεῖ περιλεύκῳ, xc" 
ἑκάτερον δὲ μέρος εἶχε δοκοὺς μεσολεύκοις ἐμπετάσμασι 
πυργωτοῖς κατειλημένας, ἐν αἷς φατνώματα γραπτὰ 

4 τὰ add. Mus 9) supplendum fere καὶ τὴν Μασουρίου 
σοφίαν, cf. cap. 64 14 σκηνὴν male collocatum 16 χάρεν 
τῆς Ο 18 ὑποδεχόμενον 5 19 δὲ ἔχοι Αἱ corr Sehw δ᾽ 
Bones Ai cor Map o. δὲ ed SERT) MNA 
A: eorr. Mus 36 κατειλημμένας A: corr, Schw, wid Sese 
Oumphivesfoit 56 κῃ ἐν εἷς — ἐτέταντο won vs SENA 

«s 
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κατὰ μέσον ἐτέτακτο. τῶν δὲ κιόνων oí uiv τέσσαρες 
ὡμοίωντο φοίνιξιν, οἱ δ᾽ ἀνὰ μέσον ϑύρσων εἶχον 
φαντασίαν. τούτων δ᾽ ἐκτὸς περίστυλος ἐπεποίητο 
σῦριγξ ταῖς τρισὶ πλευραῖς καμαρωτὴν ἔχουσα στέγην, 
ἐν Qj τὴν τῶν κατακειμένων ἀχολουϑίέαν ἑστάναι συν-ὑ 
έβαινεν. ἧς τὸ μὲν ἐντὸς αὐλαίαις περιείχετο φοινι- 
κίναις, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνὰ μέσον χωρῶν δοραὶ ϑηρίων 

ἃ παράδοξοι καὶ τῇ ποικιλίᾳ καὶ τοῖς μεγέϑεσιν ἐκρέ- 
μαντο. τὸ δὲ περιέχον αὐτὴν ὕπαιϑρον μυρρίναις καὶ 
δάφναις ἄλλοις τε ἐπιτηδείοις ἔρνεσιν ἐγεγόνει συνηρε- t 

φές. τὸ δ᾽ ἔδαφος πᾶν ἄνϑεσι κατεπέπαστο παντοίοις. 

ἡ γὰρ Αἴγυπτος καὶ διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος 
εὐκρασίαν καὶ διὰ τοὺς κηπεύοντας τὰ σπανίως καὶ 
xc9' ὥραν ἐνεστηκυῖαν ἐν ἑτέροις φυόμενα τόποις 
ἄφϑονα γεννᾷ καὶ διὰ παντός, καὶ οὔτε ῥόδον οὔτε 1! 
λευκόιον οὔτ᾽ ἄλλο ῥαδίως ἄνϑος ἐκλιπεῖν οὐϑὲν οὐ- 
δέποτ᾽ εἴωϑεν. διὸ δὴ καὶ κατὰ μέδον χειμῶνα τῆς 
ὑποδοχῆς τότε γενηϑείσης παράδοξος ἡ φαντασέα [τότε] 

e τοῖς ξένοις κατέστη. τὰ γὰρ εἰς μίαν εὑρεθῆναι cte 
φάνωσιν οὐκ ἂν δυνηϑέντα ἐν ἄλλῃ πόλει ῥᾳδίως, 9 
ταῦτα καὶ τῷ πλήϑει τῶν κατακειμένων ἐκεχορήγητο 
εἰς τοὺς στεφάνους ἀφϑόνως καὶ εἰς τὸ τῆς σκηνὴ: 
ἔδαφος κατεπέπαστο χύδην, ϑείου τινὸς ὡς ἀληϑῶς 
ἀποτελοῦντα λειμῶνος πρόσοψιν. 26. διέκειτο δὲ ἐπὶ 

μὲν τῶν τῆς Oxqviüg παραστάδων ξῷα μαρμάρινα τῶν ὃ 
πρώτων τεχνιτῶν ἑκατόν. ἐν δὲ ταῖς ἀνὰ μέσον χώραις 
πίνακες τῶν Σικυωνικῶν ξωγράφων, ἐναλλὰξ δ᾽ ἐπί- 

1 ἐτέτατο Villebrun 6 ἧς i.e. τῆς σκηνῆς, non iam τῆς 
σύριγγος αὔλεαις Α: ΟΟΥΥ. SG 7 χώρων Α: ,corr. Cas, οἱ. 
litt. e 16 ἐκλείπειν QC fork. vecte 18 τότε del. Schw 
21 ἐχορηγεῖτο À: corr. ὼλ 9 σνκοωνιθκῶν Na eue, Q 
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λεχτοι εἰκασίαι παντοῖαι καὶ χιτῶνες χρυσοὔφεϊς ἐφα- 
πτίδες τε κάλλισται, τινὲς μὲν εἰκόνας ἔχουσαι τῶν f 
βασιλέων ἐνυφασμένας, αἵ δὲ μυϑικὰς διαϑέσεις. ὑπερ- 
ἄνω δὲ τούτων ϑυρεοὶ περιέκειντο ἐναλλὰξ ἀργυροῖ 
τε xul χρυσοῖ. ἐν δὲ ταῖς ἐπάνω τούτων χώραις οὔ- 
σαις ὀχταπήχεσιν ἄντρα κατεσκεύαστο κατὰ μὲν τὸ 
μῆκος τῆς σκηνῆς ἕξ ἐν ἑκατέρᾳ πλευρᾷ, κατὰ πλάτος 
δὲ vérraga* συμπόσιά τε ἀντία ἀλλήλων (iv) αὐτοῖς 
τραγικῶν ve καὶ κωμικῶν καὶ σατυρικῶν ξῴων dAr81-191 
νὸν ἐχόντων ἱματισμόν, οἷς παρέκειτο καὶ ποτήρια 
χρυσᾶ. κατὰ μέσον δὲ τῶν ἄντρων νύμφαι ἐλείφϑη- 
σαν, ἐν αἷς ἔχειντο Δελφικοὶ χρυσοῖ τρίποδες ὗπο- 
στήματ᾽ ἔχοντες. κατὰ δὲ τὸν ὑψηλότατον τύπον τῆς 
ὀροφῆς ἀετοὶ κατὰ πρόσωπον ἦσαν ἀλλήλων χρυσοῖ, 
πεντεχαιδεκαπήχεις τὸ μέγεθος. ἔκειντο Ob κλῖναι 
χρυσαῖ σφιγγόποδες ἐν ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἑκατόν" ἡ 
γὰρ κατὰ πρόσωπον ἁψὶς ἀφεῖτ᾽ ἀναπεπταμένη. ταύ- b 
ταις δ᾽ ἀμφίταποι ἁλουργεῖς ὑπέστρωντο τῆς πρώτης 
ἐρέας, καὶ περιστρώματα ποικίλα διαπρεπῆ ταῖς τέχναις 
ἐπῆν. ψιλαὶ δὲ Περσικαὶ τὴν ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν 
χώραν ἐκάλυπτον, ἀκριβῆ τὴν εὐγραμμίαν τῶν ivv- 
φασμένων ἔχουσαι ξῳδίων. παρετέϑησαν δὲ καὶ τρί- 
ποδες τοῖς κατακειμένοις χρυσοῖ διακόσιοι τὸν ἀριϑμόν, 
ὥστ᾽ εἷναι δύο κατὰ κλίνην, ἐπ᾿ ἀργυρῶν διέδρων. 
ἐκ δὲ τῶν ὄπισϑεν πρὸς τὴν ἀπόνιψιν ἑκατὸν ἀργυραῖ 
λεκάναι καὶ καταχύσεις ἴσαι παρέκειντο. ἐπεπήγει δὲ 

1 παντοῖοι À: corr. Schw —— 4.5 ἀργυραι τε καὶ χρυσαί 
A: cor.Cas 8 ἐν add.Cas 11 νύμφαι corruptum, νυμ- 
φαῖα (εἰ deinceps ἐν ol) Cas ὀ 18 ἔχοντες (ἀργυρᾶν Mein 
15 ἔχειντο i.e, ἵπ ipso tentorio, narratio compendiata δὲ 
κλῖναι Ὁ 17 ὄψις A: corr. Wilam — 24 δένδρων X, ER 
M. 409,30 — 95 ἀπόνιψιν Rohde: ἄποψιν δ. J 
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c TOU συμποσίου καταντικρὺ καὶ ἑτέρα κλίνη πρὸς τὴν 
τῶν κυλίκων καὶ ποτηρίων τῶν τὲ λοιπῶν τῶν πρὸς 

τὴν χρῆσιν ἀνηκόντων [καὶ] κατασκευασμάτων ἔχϑεσιν᾽ 
ἃ δὴ πάντα χρυσᾶ τε ἦν καὶ διάλιϑα, ϑαυμαστὰ ταῖς 
τέχναις. τούτων δὲ τὴν μὲν κατὰ μέρος κατασκευὴν ὃ 
καὶ τὰ γένη μακρὸν ἐπεφαίνετό μοι δηλοῦν" τὸ δὲ τοῦ 
σταϑμοῦ πλῆϑος εἰς μύρια τάλαντα ἀργυρίου τὴν σύμ- 
πασαν εἶχε κατασκευήν. 21. ἡμεῖς δὲ ἐπειδὴ τὰ κατὰ 
τὴν σκηνὴν διεληλύϑαμεν, ποιησόμεϑα καὶ τὴν τῆς 
πομπῆς ἐξήγησιν. ἤγετο γὰρ διὰ τοῦ κατὰ τὴν πόλιν 1 

ἃ σταδίου. πρώτη δ᾽ ἐβάδιξεν (η) ᾿Εωσφόρου" καὶ γὰρ 
ἀρχὴν εἶχεν ἡ πομπὴ καϑ᾽ ὃν ὁ προειρημένος ἀστὴρ 
φαίνεται χρόνον. xs" ἡ τοῖς τῶν βασιλέων γονεῦσι 

κατωνομασμένη. μετὰ δὲ ταῦτας αἱ τῶν ϑεῶν ἁπάν- 
TOV, οἰκείαν ἔχουδαι τῆς περὶ ἕκαστον αὐτῶν ἱστορίας 19 
διασκευήν. τὴν δὲ τελευταίαν ᾿Εσπέρου συνέβαινεν 
εἶναι, τῆς ὥρας εἰς τοῦτον συναγούσης τὸν καιρόν. 
τὰ δὲ κατὰ μέρος αὐτῶν εἴ τις εἰδέναι βούλεται. τὰς 

e τῶν πεντετηρίδων γραφὰς λαμβάνων ἐπισκοπείτω. τῆς 

ὃὲ ΖΔιονυσιακῆς πομπῆς πρῶτοι μὲν προήεσαν οἷ τὸν Ὁ 
ὄχλον ἀνείργοντες Σιληνοί, πορφυρᾶς χλαμύδας, οἵ 
ὃὲ φοινικίδας ἠμφιεσμένοι. τούτοις δ᾽ ἐπηκολούϑουν 
Σάτυροι xa9' ἕκαστον τοῦ σταδίου μέρος εἴκοσι, λαμ- 
πάδας φέροντες κισσίνας διαχρύσους. us)" oUg Νῖκαι 

1 ἑτέρα σκηνὴ Mein 2 κυλικίων Α: corr. C, ubi (v. 5) 
τῶν δὲ κυλίκων τὴν κατὰ μέρος κατασκευήν 8 x«l del. Cas 
ὃ διεφαίνετο C 8fort. ἀνῆγε ν6] συνῆγε (ρ10 εἶχε) 11 ἡ add.K 
14 ἐπωνομασμένη superscr. «oro C 15 ἑκάστων A: corr. 
Wilam 17 εἰς τοῦτο AC: corr. K 21 σειληνοί Α: corr.C 
χλανίδας AC: corr. Di 28 fort. καϑ᾽ ἑκάτερον, ut fuerint 
quadraginta, sicut infra pag. 439, 10 μέρους À: corr. Mus 
24 κισσίνας delendum videtur, οἷ. Ὁ. 399 exxx— vost JVixau fort. 
numerale intercidit 
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χρυσᾶς ἔχουσαι πτέρυγας. ἔφερον δ᾽ αὗται ϑυμιατή- 
Qux ἐξαπήχη κισσίνοις διαχρύσοις κλωσὶ διακεκοσμη- 
μένα, ξῳωτοὺς ἐνδεδυκυῖαι χιτῶνας, αὐταὶ δὲ πολὺν 
κόσμον χρυσοῦν περικείμεναι. μετὰ δὲ ταύτας εἵπετο f 
βωμὸς ἐξάπηχυς διπλοῦς κισσίνῃ φυλλάδι διαχρύσῳ 
πεπυκασμένος, ἔχων ἀμπέλινον χρυσοῦν στέφανον με- 
σολεύκοις μίτραις διειλημμένον. ἐπηκολούϑουν δ᾽ αὐτῷ 
παῖδες ἐν χιτῶσι πορφυροῖς, λιβανωτὸν καὶ σμύρναν, 
ἔτι δὲ κρόκον ἐπὶ χρυσῶν μαξονόμων φέροντες ἕκα- 
τὸν εἴκοσι. μεϑ' οὗς Σάτυροι τεσσαράκοντα ἐστεφα- 
νωμένοι κισσίνοις χρυσοῖς στεφάνοις" τὰ δὲ σώματα 
οἵ μὲν ἐκέχριντο ὀστρείῳ, τινὲς δὲ μίλτῳ καὶ χρώμασιντ98 
ἑτέροις. ἔφερον δὲ καὶ οὗτοι στέφανον χρυσοῦν ἐξ 

ἀμπέλου καὶ κισσοῦ εἰργασμένον. μεϑ᾽ οὖς Σιληνοὶ 
δύο ἐν πορφυραῖς χλαμύσι καὶ κρηπῖσι λευκαῖς. εἶχε 

δ᾽ αὐτῶν ὃ μὲν πέτασον καὶ κηρύκειον χρυσοῦν, ὃ δὲ 
σάλπιγγα. μέσος δὲ τούτων ἐβάδιξεν ἀνὴρ μείξων (ἢ 
τετράπηχυς ἐν τραγικῇ διαϑέσει καὶ προσώπῳ, φέρων 
χρυσοῦν ᾿Δμαλϑείας κέρας" ὃς προσηγορεύετο Ἐνιαυτός. 

γυνὴ περικαλλεστάτη κατὰ τὸ μέγεϑος εἵπετο πολλῷ 
χρυσῷ καὶ διαπρεπεῖ .... κεκοσμημένη, φέρουσα τῇ 
μὲν μιᾷ τῶν χειρῶν στέφανον περσαίας, τῇ δ᾽ ἑτέρᾳ 
ῥάβδον φοίνικος" ἐχαλεῖτο δὲ αὕτη Πεντετηρίς. ταύτῃ 
δ᾽ ἐπηκολούϑουν Ὧραι (aL). τέσσαρες διεσκευασμέναι 

2 διαχρύσοις K: καὶ χρυσοῖς A κλωσὶ Adamus: καιῶσι A. 
3 αὗται δὲ A: corr. Bchw, praestabat αὐταὶ δὲ ξῳωτοὺς ἐνδεδ, 
qur. καὶ πολὺν — περικείμεναι 5 διπλοῦς i. e. ara ad simi- 
litudinem arae Iovis Olympii 7 κατειλημμένον, C: corr. Κα 
13 ἐκέχρηντο À: corr. C — 18 sqq verba ἔφερον δὲ — εἰργασ- 
μένον fort. post σάλπιγγα (v. 17) transponenda — 18 χλανέσι C 
16 κηρύκιον À: corr. 17 ἢ add. Καὶ 19 ἀμαλϑίας A: 
Sor 0530. κατὰ τάδῥῥ᾽ μέγεθος Bohüsyisev" Céatisox) τὸ 
μέγεθος Wilam — 31 ἐσθῆτι suppl. Mein — 23 «qetus Ὁ 
94 ab add. K διεσκευασμέναι, ck. à y. MAX 

c 
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καὶ ἑκάστη φέρουσα τοὺς ἰδίους καρπούς. ἐχόμενα 
τούτων ϑυμιατήρια δύο κίσσινα ἐκ χρυσοῦ ἕξαπήχη 
καὶ βωμὸς ἀνὰ μέσον τούτων τετράγωνος χρυσοῦ. καὶ 
πάλιν Σάτυροι στεφάνους ἔχοντες κισσίνους χρυσοῦς, 

φοινικίδας περιβεβλημένοι" ἔφερον δ᾽ οὗ μὲν οἰνοχόην 6 
χρυσῆν, οἵ δὲ καρχήσιον. μεϑ᾽ οὖς ἐπορεύετο Φιλί- 
ὅκος ὁ ποιητὴς ἱερεὺς ὧν Διονύσου καὶ πάντες οἷ 
περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται. τούτων δ᾽ ἐφεξῆς ἐφέ- 
govro Ζιελφικοὶ τρίποδες, ἄϑλα τοῖς τῶν ἀϑλητῶν 

χορηγοῖς, ó μὲν παιδικος ἐννέα πηχῶν τὸ ὕψος, δι 
δὲ πηχῶν δώδεκα O0 τῶν ἀνδρῶν. 28. μετὰ τούτους 
τετράκυκλος πηχῶν τεσσαρεσκαίδεκα, ὀκτὼ δὲ τὸ πλά- 
τος, ἤγετο ὑπὸ ἀνδρῶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν, ἐπὶ 
δὲ ταύτης ἐπῆν ἄγαλμα Διονύσου δεκάπηχυ σπένδον 
ἐκ καρχησίου χρυσοῦ. χιτῶνα πορφυροῦν ἔχον διάπε- 15 

ξον καὶ ἐπ’ αὐτοῦ κροκωτὸν διαφανῆ" περιεβέβλητο 
ἃ δὲ ἱμάτιον πορφυροῦν χρυδοποίκιλον. προέκειτο δὲ 

Φ 

αὐτοῦ κρατὴρ Μακωνικὸς χρυσοῦς μετρητῶν δεκαπέντε 
καὶ τρίπους χρυσοῦς, ἐφ᾽ οὐ ϑυμιατήριον χρυσοῦν 
καὶ φιάλαι δύο χρυσαῖ, xacGíxg μεσταὶ καὶ κρόκου. 9 

περιέκειτο δ᾽ αὐτῷ καὶ σκιὰς ἐκ κισσοῦ καὶ ἀμπέλου 
καὶ τῆς λοιπῆς ὀπώρας κεκοσμημένη, προσήρτηντο δὲ 
καὶ στέφανοι καὶ ταινίαι καὶ ϑύρσοι καὶ τύμπανα καὶ 
μίτραι πρόσωπά τε σατυρικὰ καὶ κωμικὰ καὶ τραγικα. 
τῇ δὲ τετρακύκλῳ .... ἱερεῖς καὶ ἱέρειαι καὶ (sgocro- 
λισταὶ καὶ ϑίασοι παντοδαποὶ καὶ τὰ λῖκνα φέρουσαι. 
μετὰ δὲ ταύτας Μακέται αἱ καλούμεναι Μιμαλλόνες 

τῷ δι 

10 παιδίσκος À: corr. K 12 μῆκος πηχῶν C 14 διο- 
γνυσίου À: corr. C 20 l. «actes Nn sim. 
suppl. Schw 25. 26 ἱεροστολισταὶ Rohde: περσειστελεταί ἃ 
26 καὶ (αἴ τὰ Wilam 41 ταῦτας K: ταῦτα AC, tum fort. 
{βάκχαι Μακετίδες αἵ 
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καὶ Βασσάραι καὶ “υδαί, κατακεχυμέναι τὰς τρίχας 
καὶ ἐστεφανωμέναι τινὲς μὲν ὄφεσιν, αἵ δὲ μέλακι καὶ 
ἀμπέλῳ καὶ κισσῷ" κατεῖχον δὲ ταῖς χερσὶν αἱ μὲν 
ἐγχειρίδια, αἱ δὲ ὄφεις. μετὰ δὲ ταύτας ἤγετο τετρά- 
κυχλὸς πηχῶν ὀκτὼ πλάτος ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξήκοντα, ἐφ᾽ f 
ἧς ἄγαλμα Νύσης ὀχτάπηχυ καϑήμενον, ἐνδεδυκὸς μὲν 
ϑάψινον χιτῶνα χρυσοποίκιλον, ἱμάτιον δὲ ἠμφέεστο 
“ακωνικόν. ἀνίστατο δὲ τοῦτο μηχανικῶς οὐδενὸς 
τὰς χεῖρας προσάγοντος καὶ σπεῖσαν ἐκ χρυσῆς φιάλης 
γάλα πάλιν ἐκάϑητο. εἶχε δὲ ἐν τῇ ἀριστερᾷ ϑύρσον 
ἐστεμμένον μίτραις. αὕτη δ᾽ ἐστεφάνωτο κισσίνῳ χρυσῷ 
καὶ βότρυσι διαλίϑοις πολυτελέσιν. εἶχε δὲ σκιάδα 
καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆς τετραχύκλου κατεπεπήγεσαν 
λαμπάδες διάχρυσοι τέτταρες. ἑξῆς εἵλκετο ἄλλη τετρά-199 
κυχλὸος μῆκος πηχῶν εἴκοσι, πλάτος ἑκκαίδεκα, ὑπὸ 
ἀνδρῶν τριακοσίων" ἐφ᾽ ἧς κατεσκεύαστο ληνὸς πηχῶν 
εἴκοσι τεσσάρων, πλάτος πεντεκαίδεκα, πλήρης στα- 
φυλῆς. ἐπάτουν δὲ ἑξήκοντα Σάτυροι πρὸς αὐλὸν 
ἄδοντες μέλος ἐπιλήνιον, ἐφειστήκει δ᾽ αὐτοῖς Σιληνός" 
καὶ δι’ ὅλης τῆς ὁδοῦ τὸ γλεῦκος ἔρρει. ἑξῆς ἐφέρετο 
τετράκυκλος μῆκος πηχῶν εἴκοσι πέντε, πλάτος τεσ- 
σαρεσκαίδεκα" ἤγετο δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων" ἐφ᾽ 
ἧς ἦν ἀσκὸς τρισχιλίους ἔχων μετρητάς, ἐκ παρδαλῶν 
[δερμάτων] ἐρραμμένος" ἔρρει δὲ καὶ οὗτος κατὰ μι- b 
xgóv ἀνιέμενος κατὰ πᾶσαν τὴν ó0óv. ἠκολούϑουν 

3 μᾶαξι AC: cor. K δ ante πηχῶν longitudinis notam. 
excidisse coni. Schw, sed fort. octo ulnarum fuit longitudo, ne 
maius fia plaustrum quam quod sexaginta homines loco mo- 
vere possint, cf. cap. 38 init Β δὴ τοῦτο A: corr. Schw 
15 minimum εἴκοσι (mévre) 16 ἐφ’ ἧς Ο: ἐφεξῆς A 
19 ἐφεστήκει Α: com. C 31. 22 latitudinis mea Sew. ee 
rupta 54 glossam del. Mein 
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δ᾽ αὐτῷ Σάτυροι καὶ Σιληνοὶ ἑκατὸν εἴκοσι ἐστεφα- 
νωμένοι., φέροντες οἵ μὲν οἰνοχόας, ot δὲ φιάλας, οἵ 
ὃς ϑηρικλείους μεγάλας, πάντα χρυσᾶ. 29. ἐχόμενος 
ἤγετο κρατὴρ ἀργυροῦς ἑξακοσίους χωρῶν μετρητὰς 
ἐπὶ τετρακύκλου ἑλκομένης ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων. 
εἶχε δὲ ὑπὸ τὰ χείλη καὶ τὰ ὦτα καὶ ὑπὸ τὴν βάσιν 
ξῷα τετορευμένα καὶ διὰ μέσου ἐστεφάνωτο στεφάνῳ 
χρυσῷ διαλίϑῳ. ἑξῆς ἐφέρετο κυλικεῖα ἀργυρᾶ δωδε- 
καπήχη δύο, ὕψος πηχῶν ib ταῦτα δ᾽ εἶχεν ἄνω 
τε ἀκρωτήρια καὶ ἐν ταῖς γάστραις κύκλῳ καὶ ἐπὶ τῶν 
ποδῶν ξῷα τριημιπήχη καὶ πηχυαῖα πλήϑει πολλα. 
καὶ λουτῇρες μεγάλοι δέχα καὶ κρατῆρες ἑκκαίδεκα, ὧν 
οὗ μείζους ἐχώρουν μετρητὰς τριάκοντα, οἱ δ᾽ ἐλάχιστοι 
πέντε. εἶτα λέβητες [5:6] βαλανωτοὶ εἴκοσι τέσσαρες 
ἐπ’ ἐγγυθήκαις πάντες καὶ ληνοὶ ἀργυραῖ δύο, ἐφ᾽ ὧν 
ἦσαν βῖκοι εἴκοσι τέσσαρες, τράπεξά τε ὁλάργυρος 
δωδεκάπηχυς καὶ ἄλλαι ξξαπήχεις τριάκοντα. πρὸς δὲ 
τούτοις τρίποδες τέσσαρες, ὧν εἷς μὲν εἶχε τὴν περί- 
μέτρον πηχῶν ἑχκαίδεκα, κατάργυρος ὧν ὅλος. οἱ δὲ 

τρεῖς ἐλάττονες ὄντες διάλιϑοι κατὰ μέσον ὑπῆρχον. 
μετὰ τούτους ἐφέροντο Ζ]ελφικοὶ τρίποδες ἀργυροῖ 
ὀγδοήκοντα τὸν ἀριϑμόν, ἐλάττους τῶν προειρημένων, 
ὧν αἱ yovíu, ...., τετράμετροι᾽ ὑδρίαι εἴκοσι καὶ ἕξ, 

ἀμφορεῖς Παναϑηναικοὶ δεκαέξ, ψυχτῆρες ἑκατὸν ἕξή- 

ὅ ἑλκόμενος À: corr. Mein 7 τετορνευμένα À: corr. 
Salmas 8 ἐπεφέρετο À deletis primis litteris κυλώεια AC: 
corr. Villebrun; non vasa sunt, sed abaci vasibus repleti, ut 
docet mensurarum ratio, quamquam mire dicuntur abacorum 
γάστραι 11 τρία ἡμιπήχη Α: corr. Schw 14 ἐξ del. K 
cf. p. 210 ἃ βανωτοὶ A: corr. O. Iahn 15 πάντες K: 
πέντε À 23 hiatum not. Dobr, qui ξῶα εἶχον τετορευ- 
μένα supplet; tum τετραμέτρητοι recte, ut videtur, Mein 
ᾧδρεῖαν Α 
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κοντα τούτων ὃ μέγιστος ἦν μετρητῶν ἕξ, ὁ δὲ ὁ 
ἐλάχιστος δύο. ταῦτα μὲν οὖν ἦν ἅπαντα ἀργυρᾶ. 
80. ἐχόμενοι δὲ τούτων ἐπόμπευον οἵ τὰ χρυσώματα 
φέροντες, 'χρατῆρας Δακωνικοὺς τἕτταρας ἔχοντας στε- 
φάνους ἀμπελίνους .... τετραμέτρητοι ἕτεροι, Κοριν- 
ϑιουργεῖς δύο — οὗτοι δ᾽ εἶχον ἄνωϑεν καθήμενα 
περιφανῆ τετορευμένα ξῷα καὶ ἐν τῷ τραχήλῳ καὶ ἐν 
ταῖς γάστραις πρόστυπα ἐπιμελῶς πεποιημένα" ἐχώρει 
δ᾽ ἕκαστος μετρητὰς ὀκτώ --- ἐπ’ ἐγγυθήκαις. καὶ 
ληνός, ἐν jj ἦσαν βῖκοι δέκα, ὁλκεῖα δύο, ἑκάτερον f 
χωροῦν μετρητὰς πέντε, κώϑωνες διμέτρητοι δύο, 
ψυχτῆρες εἴχοσι δύο, ὧν ὁ μέγιστος ἐχώρει μετρητὰς 
τριάκοντα, Ó δὲ ἐλάχιστος μετρητήν. ἐπόμπευσαν δὲ 
τρίποδες χρυσοῖ μεγάλοι τέτταρες" καὶ χρυσωματοϑήκη 
χρυσῆ διάλιϑος πηχῶν δέκα ὕψος, ἔχουσα βασμοὺς ἕξ, 
ἐν οἷς καὶ ξῷα τετραπάλαιστα ἐπιμελῶς πεποιημένα, 
πολλὰ τὸν ἀριϑμόν᾽ καὶ κυλικεῖα δύο καὶ ὑάλινα διά- 
χρυσα δύο" ἐγγυθῆκαι χρυσαῖ τετραπήχεις δύο, ἄλλαι 
ἐλάττους τρεῖς, ὑδρίαι δέκα, βωμὸς τρίπηχυς, μαξο-800 
νόμια εἴκοσι πέντε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπορεύοντο παῖδες 
χίλιοι καὶ ἑξακόσιοι ἐνδεδυκότες χιτῶνας λευκούς, ἐστε- 
φανωμένοι οἵ μὲν κισσῷ, οἵ δὲ πίτυι" ὧν διακόσιοι 
μὲν καὶ πεντήκοντα χοεῖς εἶχον χρυσοῦς, τετρακόσιοι 
δὲ ἀργυροῦς, ἕτεροι δὲ τριακόσιοι καὶ εἴκοσι ψυχτήρια 
ἔφερον χρυσᾶ, οἱ δὲ ἀργυρᾶ. μεϑ᾽ οὃς ἄλλοι παῖδες 

8 ἐχόμενα A: com, Schw ὅ ἀμπελίους À: corr. s, ad- 
dendum videtur διαχρύσους sim; ἀμπελίνους, τετραμετρήτους. 
ἕτεροι Κορινϑ. Schw, quod non sufficit 11 κωθῶναι À: 
corr. XI p. 483 f. 15 etiam latitudo videtur indicata fuisse 
17 κυλίκια A: cor. Schw, tum fork. ζάργυρᾶ δύο καὶ 
19.90 μαξονομέαι À: corr. Cas 98 πίτυι' ὧν Sew mes 
A 95 d δὲ ἀργυρᾶ, baeo decurtaka. 
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ἔφερον κεράμια πρὸς τὴν τοῦ γλυκισμοῦ χρείαν, ὧν 
εἴκοσι μὲν ἦν χρυσᾶ, πεντήκοντα δὲ ἀργυρᾶ, τριακό- 

σια δὲ κεκηρογραφημένα- χρώμασι παντοίοις. καὶ κε- 
ρασϑέντων ἐν ταῖς ὑδρίαις καὶ πίϑοις πάντες κοσμίως 

ἐγλυχάνϑησαν ol ἐν τῷ σταδίῳ. δ᾽ 

81. ἑξῆς τούτοις καταλέγει τετραπήχεις τραπέξας .... 
ἐφ᾽ ὧν πολλὰ ϑέας ἄξια πολυτελῶς κατεσκευασμένα 
περιήγετο ϑεάματα. ἐν οἷς καὶ ὃ τῆς. Σεμέλης ϑάλα- 
μος, ἐν d ἔχουσαι χιτῶνας τινὲς διαχρύδσους καὶ λιϑο- 

4 

κολλήτους τῶν πολυτιμήτων. οὐκ ἄξιον δ᾽ ἦν παρα- 1 
λιπεῖν τήνδε ᾿τὴν τετράκυκλον, μῆκος οὖσαν πηχῶν 
εἴκοσι δύο, πλάτος δεκατεσσάρων, ὑπὸ ἀνδρῶν ἕλκο- 
μένην πεντακοσίων᾽ ἐφ᾽ ἧς ἄντρον ἦν βαϑὺ καϑ' ὑπερ- 
βολὴν κισσῷ καὶ μίλῳ. ἐκ τούτου περιστεραὶ καὶ 
φάσσαι καὶ τρυγόνες xa9' ὕλην ἐξίπταντο τὴν ὃδοόν, " 
λημνίσκοις τοὺς πόδας δεδεμέναι πρὸς τὸ ῥαδίως ὑπὸ 
τῶν ϑεωμένων ἁρπάξεσϑαι. ἀνέβλυξον δὲ ἐξ αὐτοῦ 
καὶ κρουνοὶ δύο, ὃ μὲν γάλακτος, ὃ δὲ οἴνου. πᾶσαι 

δ᾽ αἱ περὶ αὐτὸν Νύμφαι στεφάνους εἶχον χρυσοῦς, 
ὁ δὲ Ἑρμῆς καὶ κηρύκειον χρυσοῦν, ἐσθῆτας δὲ πολυ- ἢ 
τελεῖς. ἐπὶ δὲ ἄλλης τετρακύκλου, ἢ περιεῖχε τὴν ἐξ 
Ἰνδῶν κάϑοδον Διονύσου, Διόνυσος ἦν δωδεκάπηχυς 

ἐπ’ ἐλέφαντος κατακείμενος, ἠμφιεσμένος προφυρίδα 
καὶ στέφανον κισσοῦ καὶ ἀμπέλου χρυσοῦν ἔχων᾽ εἶχε 
δ᾽ ἐν ταῖς χερσὶ ϑυρσόλογχον χρυσοῦν, ὑπεδέδετο δ᾽ 9 

6 hiatum not. K, intercidit plaustrorum τετρακύκλων mentio 
9 ἔχουσι À: corr. K, intellege Nymphas 14 μέλῳ Schw: 
μίλτῳ AC, tum velut ἐσκιασμένον suppl. Mein 16 λιενέσκοις C 
19 περὶ δὲ ταύτην (Semele fort. intellegenda) νύμφαι C; αὐτὸν 
Mercurium intellego Bacchum puerum ad Nymphas Nysaeas 
deferentem, oratio non Wwegra $&. 9$ εἶχε δ᾽ Schw: 
“ἶχεν AC 
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ἐμβάδας χρυσορραφεῖς. προεκάϑητο δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ 
τραχήλῳ τοῦ ἐλέφαντος Σατυρίδκος πεντάπηχυς ἐστε- 
φανωμένος πίτυος στεφάνῳ χρυσῷ, τῇ δεξιᾷ χειρὶ 

αἰγείῳ κέρατι χρυσῷ σημαίνων. 0 δὲ ἐλέφας δκευὴν 
εἶχε χρυσῆν καὶ περὶ τῷ τραχήλῳ κίσσινον χρυσοῦν 
στέφανον. ἠκολούϑουν ὃὲ τούτῳ παιδίσκαι πεντακό- 
διαν κεκοσμημέναι χιτῶσι πορφυροῖς, | χρυσῷ διεξω- 

σμέναι. ἐστεφάνωντο δὲ a μὲν ἡγούμεναι ἑκατὸν εἴκοσι 
χρυσοῖς πιτυίνοις στεφάνοις, ἠκολούϑουν δ᾽ αὐταῖς 

Σάτυροι ἑκατὸν εἴκοσι, πανοπλίας οἵ μὲν ἀργυρᾶς, οἵ 
δὲ χαλκᾶς ἔχοντες. μετὰ δὲ τούτους ἐπορεύοντο ὄνων 
(Aci πέντε, ἐφ᾽ ὧν ἦσαν Σιληνοὶ καὶ Σάτυροι ἐστε- 

φανωμένοι. τῶν δὲ ὄνων οἱ μὲν χρυσᾶς, οἵ δὲ ἀργυ- 
ρᾶς προμετωπίδας καὶ σκευασίας εἶχον. 82. μετὰ δὲ ἔ 
τούτους ἐλεφάντων ἅρματα ἀφείϑη εἴκοσι τέτταρα καὶ 
συνωρέδες τράγων ἕξήκοντα, κώλων δεκαδύο, ὀρύγων 
ἑπτά, βουβάλων δεκαπέντε, στρουϑῶν συνωρίδες ὀκτώ, 
ὀνελάφων ἑπτώ, καὶ συνωρίδες δ΄ ὄνων ἀγρίων, ἄρ- 
ματα τέσσαρα. ἐπὶ δὲ πάντων τούτων ἀνεβεβήκει 
παιδάρια χιτῶνας ἔχοντα ἡνιοχικοὺς καὶ πετάσους. 
παρανεβεβήκει δὲ παιδισκάρια διεσχευασμένα πελτα- 
οίοις καὶ ϑυρσολόγχοις, κεκοσμημένα ἱματίοις καὶ 
χρυσίοις. ἐστεφάνωτο δὲ τὰ μὲν ἡνιοχοῦντα παιδάρια 
πέτυι, τὰ δὲ παιδισκάρια κισσῷ. ἐπῇσαν δὲ καὶ συνω- 
ρέδες καμήλων (£», ἐξ ἑκατέρου μέρους τρεῖς" αἷς 
ἐπηκολούϑουν ἀπῆναι ὑφ᾽ ἡμιόνων ἀγόμεναι. αὕταιϑ01 

1 γρυσογραφεῖς ÀÁC: corr. Wilam 8 χειρὶ del. ς 10 
fort. ot μὲν (χρυσᾶς, oi δὲ ἀργυρᾶς, si fides est epitomae, 
ubi haec: ὡπλισμένοι ἀργυραῖς καὶ χρυσαῖς πανοπλίαις καὶ 
χαλκαῖς 16 κόλων Gesner 19 ἀναβεβήκει et 21 παρανα- 
βεβήκει AC 21 δὲ Α: δὲ καὶ Ο 22. 28 ἱματίοις διαχρύ- 
σοις Mein 234 ἐπῆσαν AC: corr. Mein 26 £E add. Καὶ 
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δ᾽ εἶχον σκηνὰς βαρβαρικάς, ἐφ᾽ ὧν ἐκάϑηντο γυναῖκες 
Ἰνδαὶ καὶ ἕτεραι κεκοσμημέναι ὡς αἰχμάλωτοι. κάμηλοι 
δ᾽ αὗ μὲν ἔφερον λιβανωτοῦ μνᾶς τριακοσίας, σμύρνης 
τριακοσίας, κρόχου καὶ κασίας καὶ κινναμώμου καὶ 
ἴριδος καὶ τῶν λοιπῶν ἀρωμάτων διακοσίας. ἐχόμενοι $ 
τούτων ἦσαν Αἰθίοπες δωροφόροι, ὧν οἵ μὲν ἔφερον 

ὀδόντας ἑξακοσίους, ἕτεροι δὲ ἐβένου κορμοὺς δισγχι- 
λίους, ἄλλοι χρυσίου καὶ ἀργυρίου κρατῆρας ἑξήκοντα 

καὶ ψήγματα χρυσοῦ. μεϑ᾽ ovg ἐπόμπευσαν κυνηγοὶ 
β΄ ἔχοντες σιβύνας ἐπιχρύσους. ἤγοντο δὲ καὶ κύνες t 
δισχίλιοι τετρακόσιοι, οἵ μὲν Ἰνδοί, οἵ λοιποὶ δὲ To- 
κανοὶ καὶ Μολοσσοὶ καὶ ἑτέρων γενῶν. ἑξῆς ἄνδρες 
ἑκατὸν πεντήκοντα φέροντες δένδρα, ἐξ ὧν ἀνήρτητο 
ϑηρία παντοδαπὰ καὶ ὄρνεα. εἶτ᾽ ἐφέροντο ἐν ἀγγείοις 
ψιττακοὶ καὶ vao καὶ μελεαγρίδες καὶ φασιανοὶ ὄρνι- 6 

Osee καὶ ἄλλοι Αἰὐἰϑιοπικοί, πλήϑει πολλοί. 
εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα πλεῖστα καὶ καταλέξας ξώων 

ἀγέλας ἐπιφέρει" 'πρόβατα Αἰϑιοπικὰ ἑκατὸν τριάκοντα. 
᾿ράβια τριακόσια, Εὐβοικὰ εἴκοσι, καὶ δλόλευκοι βόες 
Ἰνδικοὶ εἴκοσι ξξ, Αἰϑιοπικοὶ ὀκτώ, ἄρκτος λευχὴ ἢ 

μεγάλη μία, παρδάλεις ιδ΄, πάνϑηροι ς΄, λυγκία δ΄. 
ἄρκηλοι γ΄, καμηλοπάρδαλις μία, ῥινόκερως «Αἰὐϑιοπι- 

κὸς α΄. 588. ἑξῆς ἐπὶ τετρακύκλου Διόνυσος περὶ τὸν 

1 ὑφ᾽ ὧν Mein 8 fort. μνᾶς τετρακοσίας — 4 κασσίας À: 
corr. C 5 εἴριδος ἃ: corr. C 7 (élAegdvrtov) ὀδόντας Mein 
8 χρυσοῦ À: corr. Καὶ (χρυσέους καὶ ἀργυρέους C) — 9 γρυσίου À: 
corr. Wilam [10 β΄ numerum iusto minorem esse vidit Schw, 
κ΄ Mein non recte, potius ρ΄ vel v 16 ταοὶ AC: cf. IX p. 387d 
15.16 φασιανοὶ καὶ ὄρνιϑες A9. p. 8387 ἃ 17 ad εἰπὼν δὲ xoi 

lemma A: ΤΩΝ €lC A TEAOC ΤΟΥ͂ O APXH TOY Δεκάτου, 
uae non suo loco posita sunt 19 εἴκοσι vix verum καὶ 

ὁλόλευκοι K (δλόλευκοι Di): κολούλευνον B 91 πάνϑηρες C 

23 fort. πρὸς vel ἐπὶ τὸν 
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τῆς Ῥέας βωμὸν καταπεφευγὼς ὅτε ὑπὸ Ἥρας ἐδιώ- 
κετο. στέφανον ἔχων χρυσοῦν, Πριάπου αὐτῷ παρε- 
στῶτος ἐστεφανωμένου χρυσῷ κισσίνῳ. τὸ δὲ τῆς 

Ἥρας ἄγαλμα στεφάνην εἶχε χρυσῆν. ᾿Δ4λεξάνδρου δὲ ἃ 
καὶ Πτολεμαίου ἀγάλματα ἐστεφανωμένα στεφάνοις 
κισσίνοις ἐκ χρυσοῦ. τὸ δὲ τῆς ostro ἄγαλμα τὸ 
παρεστὸς τῷ Πτολεμαίῳ στέφανον εἶχεν ἐλαίας χρυ- 
σοῦν. καὶ Πρίαπος δ᾽ αὐτοῖς συμπαρῆν ἔχων στέφανον 

κίσσινον ἐκ χρυσοῦ. Κόρινϑος δ᾽ ἡ πόλις παρεστῶσα 
τῷ Πτολεμαίῳ ἐστεφάνωτο διαδήματι χρυσῷ. παρέ- 
κειντο δὲ πᾶσι τούτοις κυλικεῖον μεστὸν χρυσωμάτων 
κρατήρ τὲ χρυσοῦς μετρητῶν πέντε. τῇ δὲ τετρακύκλῳ 
ταύτῃ ἠκολούϑουν γυναῖκες ἔχουσαι ἱμάτια πολυτελῆ 
καὶ κόσμον" προσηγορεύοντο δὲ πόλεις, αἵ τὲ ἀπ᾽ 

Ἰωνίας καὶ (αἴ λοιπαὶ ᾿Ελληνίδες ὅσαι τὴν 4oíav 
καὶ τὰς νήσους κατοικοῦσαι ὑπὸ τοὺς Πέρσας ἐτάχϑη- 
δαν᾽ ἐφόρουν δὲ πᾶσαι στεφάνους χρυσοῦς. ἐφέρετο 

καὶ ἐπ’ ἄλλων τετρακύκλων ϑύρσος ἐνενηκοντάπηχυς 
χρυσοῦς καὶ λόγχη ἀργυρᾶ ἑξηκοντάπηχυς καὶ ἐν ἄλλῃ 
φαλλὸς χρυσοῦς πηχῶν ox' διαγεγραμμένος καὶ διαδε- 

δεμένος στέμμασι διαχρύσοις, ἔχων ἐπ᾽ ἄκρου ἀστέρα 
χρυσοῦν, οὗ ἦν ἡ περίμετρος πηχῶν ς΄. πολλῶν οὖν 

καὶ ποικέλων εἰρημένων ἐν ταῖς πομπαῖς ταύταις μόνα 
ἐξελεξάμεϑα ἐν οἷς ἦν χρυσὸς καὶ ἄργυρος. καὶ γὰρ 

διαϑέσεις πολλαὶ ἀκοῆς ἦσαν ἄξιαι καὶ ϑηρίων πλήϑη 
καὶ ἵππων καὶ λέοντες παμμεγέϑεις εἴκοσι καὶ τέσσαρες. 

ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι τετράκυκλοι οὐ μόνον εἰχόνας βα- 

σιλέων φέρουσαι, ἀλλὰ καὶ ϑεῶν πολλαί. μεϑ᾽ ἃς 
4 ̓Αλεξάνδρου δὲ: oratio mutila — 9 κέσσινον Cas: κισσὸν ἃ 

10 τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ Wilam 11 κυλέκιον À: corr. Cas 14 fort. 
κόσμον (χρυσοῦν) 16 oí add. Rohde — 28 εὑρημένων Wilan 
fort. παρηγμένων 928 fort. πολλάς us0" d O fort. rect: 
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χορὸς ἐπόμπευσεν ἀνδρῶν ἑξακοσίων" ἐν oig κιϑαρι- 

20260T01 συνεφώνουν τριακόσιοι, ἐπιχρύσους ἔχοντες ὅλας 
κιϑάρας καὶ στεφάνους χρυσοῦς. μεϑ᾽ ovg ταῦροι 

διῆλθον δισχίλιοι ὁμοιοχρώματοι χρυδσόκερῳ, προμετ- 
ὠπίδας χρυσᾶς καὶ ἀνὰ μέσον στεφάνους ὅρμους τε ὁ 
καὶ αἰγίδας πρὸ τῶν στηϑῶν ἔχοντες" ἦν δ᾽ ἅπαντα 
ταῦτα χρυσᾶ. 84. καὶ μετὰ ταῦτα Διὸς ἥγετο πομπὴ 
καὶ ἄλλων παμπόλλων ϑεῶν καὶ ἐπὶ πᾶσιν ᾿4λεξάνδρου, 
ὃς ἐφ᾽ ἅρματος ἐλεφάντων ἀληϑινῶν ἐφέρετο χρυσοῦς, 
Νίκην καὶ ᾿4ϑηνᾶν ἐξ ἑκατέρου μέρους ἔχων. ἐπόμ- 
πευσαν δὲ καὶ ϑρόνοι πολλοὶ ἐξ ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ. 

b κατεσκευασμένοι" ὧν ἐφ᾽ ἑνὸς ἔκειτο στεφάνη χρυσῆ, | 
ἐπ’ ἄλλου δίκερας χρυσοῦν, ἐπ᾽ ἄλλου δὲ ἦν στέφανος 
χρυσοῦς, καὶ ἐπ’ ἄλλου δὲ κέρας ὁλόχρυσον. ἐπὶ δὲ 
τὸν Πτολεμαίου τοῦ Σωτῆρος ϑροόνον στέφανος ἐκπέ 
κειτο ἐκ μυρίων κατεσκευασμένος χρυσῶν. ἐπόμπευσε 

δὲ καὶ ϑυμιατήρια χρυσᾶ τριακόσια καὶ πεντήκοντα, 
καὶ βωμοὶ δὲ ἐπίχρυσοι ἐστεφανωμένοι χρυσοῖς στεφί- 

νοις᾽ ὧν ἑνὶ παρεπεπήγεσαν δᾷδες χρυσαῖ δεκαπήχεις 

τέσσαρες. ἐπόμπευσαν δὲ καὶ ἐσχάραι ἐπέχρυσοι β΄. 
ὧν ἢ uiv δωδεκάπηχυς τῇ περιμέτρῳ, τεσσαρακοντά 

πηχυς ὕψει, v δὲ πηχῶν πεντεκαίδεκα. ἐπόμπευσαν 
δὲ καὶ ΖΙελφικοὶ τρίποδες χρυσοῖ ἐννέα ἐκ πηχῶν τεδ- 

c σάρων, ἄλλοι ὀκτὼ (ἐκ πηχῶν &&, ἄλλος πηχῶν vou- 
κοντα, ἐφ᾽ οὗ ἦν ξῷα χρυσᾶ πενταπήχη καὶ στέφανος: S 

κύκλῳ χρυσοῦς ἀμπέλινος. παρῆλϑον δὲ καὶ φοίνικες 
ἐπίχρυσοι ὀκταπήχεις ἑπτὰ καὶ κηρύκειον ἐπέχρυσον 
πηχῶν τεσσαράκοντα ᾿πέντε καὶ κεραυνὸς ἐπέχρυσος 

12 ἐφ᾽ ἑνὸς μὲν et 18 ἐπ᾽ ἄλλου κέρας (1. δὲ κέρας pro δίκερας 
C 16 ἐπόμπευσαν 5. — 19 θωνοὶ ὃ Seww, βωμοὶ δ᾽ ε΄ Mein 
19 παραπεπήγεσαν À δὰ bw 933. W X. €. S&* quamus, ὥνοσνε 
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πηχῶν τεσσαράκοντα ναύς τε ἐπίχρυσος, ob ἡ περί- 

μέτρος πηχῶν μ'- δίκερας πρὸς τούτοις ὀκτάπηχυ. 
πολὺ δὲ καὶ (dev πλῆϑος ἐπιχρύσων συνεπόμπευεν, 
ὧν ἦν τὰ πολλὰ δωδεκαπήχη" καὶ ϑηρία ὑπεράγοντα d 

δ τοῖς μεγέϑεσι καὶ ἀετοὶ πηχῶν εἴκοσι. στέφανοί τε 
χρυσοῖ ἐπόμπευσαν τρισχίλιοι διακόσιοι, ἕτερός τε μυ- 
στικὸς χρυσοῦς λίϑοις πολυτελέσι κεκοσμημένος ὀγδοη- 
κοντάπηχυς" οὗτος δὲ περιετίϑετο τῷ τοῦ Βερενικδίου 
ϑυρώματι" αἰγίς τε ὁμοίως χρυσῆ. ἐπόμπευσαν δὲ 
καὶ στεφάναι χρυσαῖ πάνυ πολλαί, ἃς ἔφερον παιδί- 
ὅκαι πολυτελῶς κεκοσμημέναι" ὧν μία δίπηχυς εἰς 

ὕψος, τὴν δὲ περίμετρον ἔχουσα ἑκκαίδεκα πηχῶν. 
ἐπόμπευσε δὲ καὶ ϑώραξ χρυσοῦς πηχῶν δώδεκα καὶ e 
ἕτερος ἀργυροῦς πηχῶν ιη΄ [ἐννέα], ἔχων ἐφ᾽ £av- 
τοῦ κεραυνοὺς χρυσοῦς δεχαπήχεις δύο καὶ στέφανον 
δρυὸς διάλιϑον. ἀσπίδες χρυσαῖ εἴκοσι, πανοπλέαι 
χρυσαῖ ξδ΄, κνημῖδες χρυσαῖ τριπήχεις β΄, λεκάναι 
χρυσαῖ δεκαδύο, φιάλαι πολλαὶ πάνυ τὸν ἀριϑμόν, 
οἰνοχόαι τριάκοντα, ἐξάλειπτρα μεγάλα δέκα, ὑδρίαι 
δεκαδύο, μαξονόμια πεντήκοντα, τράπεξαι διάφοροι, 
κυλικεῖα χρυσωμάτων πέντε, κέρας ὁλόχρυσον πηχῶν λ΄. 
ταῦτα δὲ τὰ χρυσώματα ἐχτὸς ἦν τῶν ἐν τῇ τοῦ Zhio- 
νύσου πομπῇ διενεχϑέντων. εἶτ᾽ ἀργυρωμάτων ἅμαξαι 
τετρακόσιαι καὶ χρυσωμάτων εἴχοσι, ἀρωμάτων δὲ 
ὀχκταχόσιαι. 8. ἐπὶ δὲ πᾶσιν ἐπόμπευσαν αἴ δυνάμεις 
αἵ ἱππικαὶ καὶ πεξικαί, πᾶσαι καϑωπλισμέναι ϑαυμα- 

σίως. πεξοὶ μὲν εἰς πέντε μυριάδας καὶ ἑπτακισχιλίους - 
καὶ ἑξακοσίους, ἱππεῖς δὲ δισμύριοι τρισχίλιοι διακό-508 

^ 

6.7 fort μύρτινος 8 βερενικίου α 14 ἐννέα del. "Μῶν 
nisi fuit πηχῶν ἐννεικαίδεια 14. 16 ἐφ’ ξαντὸν hs 
17f8'coruptum 19 δξ ἄλειπτρα ̂: corr, evoskern sabes he. 

ATUENARUS I. b 
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σιοι. πάντες δ᾽ οὗτοι ἐπόμπευσαν τὴν ἁρμόξουσαν 
ἑκάστῳ ἠμφιεσμένοι στολὴν καὶ τὰς προσηκούσας ἔχον- 
τες πανοπλίας. ἐχτὸς δ᾽ ὧν πάντες οὗτοι εἶχον πανο- 

πλιῶν καὶ ἄλλαι πλεῖσται ἦσαν ἀποκείμεναι, ὧν οὐδὲ 
τὸν ἀριϑμὸν ἀναγράψαι ῥάδιον. κατέλεξε δ᾽ αὐτὸν 5 
ὁ Καλλίξεινος. ᾿ἐστεφανώϑησαν δ᾽ ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ 
στεφάνοις χρυσοῖς (καὶ εἰκόσι Πτολεμαῖος δὲ ὃ πρῶ- 
τος καὶ Βερενίκη εἰκόσι τρισὶν ἐφ᾽ ἁρμάτων χρυσῶν 
καὶ τεμένεσιν ἐν ΦΙωδώνῃ. καὶ ἐγένετο τὸ δαπάνημα 

b τοῦ νομέδματος τάλαντα δισχίλιὰ διακόσια τριάκοντα 1i 
ἐννέα, μναῖ πεντήκοντα᾽ καὶ ταῦτ᾽ ἠριϑμήϑη πάντα 
τοῖς οἰκονόμοις διὰ τὴν τῶν στεφανούντων προϑυμίαν 
πρὸ τοῦ τὰς ϑέας παρελϑεῖν. ὁ δὲ Φιλάδελφος Ilro- 
λεμαῖος υἱὸς αὐτῶν εἰχόσι χρυσαῖς δυσὶ μὲν ἐφ᾽ ἀρ- 
μάτων χρυσῶν, ἐπὶ δὲ κιόνων ἕξαπήχει μιᾷ, πεντα- 
πήχεσι πέντε, τετραπήχεσι 8E 

36. ποία, ἄνδρες δαιτυμόνες. βασιλεία οὕτως γέ 
γονε πολύχρυσος: οὐ γὰρ τὰ ἐκ Περσῶν καὶ Βαβυ- 

c λῶνος λαβοῦσα χρήματα ἢ μέταλλα ἐργασαμένη ἢ 
Πακτωλὸν ἔχουσα χρυσοῦν ψῆγμα καταφέροντα. μύ- ἢ 
νος γὰρ ὡς ἀληϑῶς 0 χρυσορόας καλούμενος Νεῖλος 
μετὰ τροφῶν ἀφϑόνων καὶ χρυσὸν ἀκίβδηλον κατα- 
φέρει ἀκινδύνως γεωργούμενον, ὡς πᾶσιν ἐξαρκεῖν 

ἀνθρώποις, δίκην Τριπτολέμου πεμπόμενον εἰς πᾶσαν 
7 χρυσοῖς (xal εἰκόσι K: χρυσοῖς εἴκοσι À — 7 8qq sic haec 

ordinanda putat Wilamowitz: Πτολεμαῖος uiv (pro à ὃ πρώ- 
τος -- Δωδώνῃ. ὁ δὲ Φιλάδελφος (ν. 18) ---- τετραπήχεσι EE. 

"καὶ ἐγένετο (v. 9) τὸ δαπάνημα 8 εἴκοσι À: corr. Cobet. 9. 
10 velut δαπάνημα ἡμεδαποῦ (vel 'Ῥοδίου) νομίσματος 14 εἴ- 
κοσι Α: corr. Cob 17 ποία οὖν C fort. recte, πῶς οὖν — (1) 
βασιλεία Wilam 18 οὐ γὰρ ἡ τὰ Cas 19 ἐργαξομένη ς 
20 cf. VI p. 238 cd 21 χρυσορρόας C; videntur poeta verba 
subesse, Pi Greg. Naz. or, 21 y. 13336 Migne: ποιητοῦ δ᾽ ἦν ἄρα 
καὶ τὸν Νεῖλον εἰπεῖν, τὸν χρυσορρόαν Ὄντως «UV voscuqey vcl 
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γῆν. διόπερ αὐτὸν καὶ ὃ Βυξάντιος ποιητὴς Παρμένων 
ἐπικαλούμενος (choliamb. p. 145) ' Δἰγύπτιε Ζεῦ, φησί, 
Νεῖλε. πολλῶν δὲ ὁ Φιλάδελφος βασιλέων πλούτῳ διέ- 

φερὲ καὶ περὶ πάντα ἐσπουδάκει τὰ κατασκευάσματα 
φιλοτίμως, ὥστε καὶ πλοίων πλήϑει πάντας ὑπερέ- ἃ 
βαλλεν. τὰ γοῦν μέγιστα τῶν πλοίων ἦν παρ᾽ αὐτῷ 
τριακοντήρεις δύο, εἰκοσήρης μία, τέσσαρες δὲ τρισκαι- 
δεκήρεις, δωδεκήρεις δύο, ἕνδεκήρεις δεκατέσσαρες, ἐν- 
νήρεις λ΄, ἑπτήρεις λζ΄, ἑξήρεις ε΄, πεντήρεις δεκαεπτά᾽" 

τὰ δ᾽ ἀπὸ τετρήρους μέχρι τριηρημιολίας διπλάσια 
τούτων. τὰ δ᾽ εἰς τὰς νήσους πεμπόμενα καὶ τὰς 
ἄλλας πόλεις ὧν ἦρχε καὶ τὴν Διβύην πλείονα ἦν 
τῶν τετρακισχιλίων. περὶ δὲ βιβλίων πλήϑους καὶ ὁ 
βιβλιοϑηκῶν κατασκευῆς καὶ τῆς εἰς τὸ Μουδεῖον 

συναγωγῆς τέ δεῖ καὶ λέγειν, πᾶσι τούτων ὄντων 
κατὰ μνήμην; 91. ἐπεὶ δὲ περὶ νεῶν κατασκευῆς εἰ- 
ρήχαμεν, φέρ᾽ εἴπωμεν (ἀκοῆς γάρ ἐστιν ἄξια) καὶ τὰ 
ὑπὸ τοῦ Φιλοπάτορος βασιλέως κατεσκευασμένα σκάφη. 
περὶ ὧν ὃ αὐτὸς Καλλίξεινος ἱστορεῖ ἐν τῷ πρώτῳ 
περὶ ᾿4λεξανδρείας οὑτωσὶ λέγων (FHG III 55) “τὴν 

τεσδσαρακοντήρη ναῦν κατεσκεύασεν ὃ Φιλοπάτωρ τὸ 
μῆκος ἔχουσαν διακοσίων ὀγδοήκοντα πηχῶν, ὀκτὼ δὲ 
καὶ τριάκοντα ἀπὸ παρόδου ἐπὶ πάροδον, ὕψος δὲ ἕως f 
ἀχροστολίου τεσσαράκοντα ὀχτὼ πηχῶν. ἀπὸ δὲ τῶν 
πρυμνητικῶν ἀφλάστων ἐπὶ τὸ (φὑπὸΣ τῇ ϑαλάσσῃ 
μέρος αὐτῆς τρεῖς πρὸς τοῖς πεντήκοντα πήχεις. πη- 
δάλια δ᾽ εἶχε τέτταρα τριακονταπήχη, κώπας δὲ ϑρα- 

b fort. ὡς καὶ vel ὃς καὶ 6. 6 ὑπερέβαλε C fort. recte 
6 sqq navium tabulam lacunos&m putat Mein 7 δὲ om. C 
19 πλείω C 16 fort. διὰ μνήμης 11 εἴπομεν αὶ 238 ἐπὶ 
τὸ τῆι Α ἐπὶ τὸ πρὸς τῇ C: corr. K 26 αὐτῆς molestum 

99* 
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204».T.X&g ὀκτὼ καὶ τριάκοντα πηχῶν τὰς μεγίστας, oi 

Θ 

διὰ τὸ μόλυβδον ἔχειν ἐν τοῖς ἐγχειριδέοις καὶ γε- 
γονέναι λίαν εἴσω βαρεῖαι κατὰ τὴν ξύγωσιν εὐήρεις 
ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς χρείας. δίπρῳρος δ᾽ ἐγεγόνει καὶ 
δίπρυμνος καὶ ἔμβολα εἷχεν ἐπτά᾽ τούτων ὃν μὲν ὑ 
ἡγούμενον, τὰ δ᾽ ὑποστέλλοντα, τινὰ δὲ κατὰ τὰς 
ἐπωτίδας. ὑποξώματα δὲ ἐλάμβανε δώδεκα᾽ ἑξακοσίων 

δ᾽ ἦν ἕκαστον πηχῶν. εὔρυϑμος δ᾽ ἦν καϑ᾽ ὑπερβο- 
λήν. ϑαυμαστὸς δ᾽ ἦν καὶ ὃ ἄλλος κόσμος τῆς νεώς᾽ 
ξῷα μὲν γὰρ εἶχεν οὐκ ἐλάττω δώδεκα πηχῶν κατὰ 
πρύμναν vs καὶ κατὰ πρῷραν, καὶ πᾶς τόπος αὐτῆς 
κηρογραφίᾳ κατεπεποίκιλτο, τὸ δ᾽ ἔγκωπον ἅπαν μέχρι 
τῆς τρόπεως κισσίνην “φυλλάδα καὶ ϑύρσους εἶχε πέριξ. 

πολὺς δ᾽ ἦν καὶ ὁ τῶν ὕπλων κόσμος" ἀνεπλήρου δὲ 

τὰ προσδεόμενα τῆς νεὼς μέρη. γενομένης δὲ dvc- s. 

πείρας ἐδέξατο ἐρέτας πλείους τῶν τετρακισχιλίων, 
εἰς δὲ τὰς ὑπηρεσίας τετρακοσίους" εἰς δὲ τὸ χατά- 

στρωμα ἐπιβάτας τρισχιλίους ἀποδέοντας ἕκατὸν καὶ 
πεντήκοντα" καὶ χωρὶς ὑπὸ τὰ ξύγια πλῆϑος ἀνϑοῦ: 
zv ἕτερον ἐπισιτισμοῦ τε οὐκ ὀλίγον. καϑειλκύσϑη Ἀ 
δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ ἐσχαρίου τινός, O0 φασι παγῆ: 
ναν πεντήκοντα πλοίων πεντηρικῶν ξυλείᾳ, ὑπὸ δὲ 
ὄχλου μετὰ βοῆς καὶ σαλπίγγων κατήγετο. ὕστερον 
0à τῶν ἀπὸ Φοινίκης τις ἐπενόησε τὴν καϑολκήν, 
τάφρον ὑποστησάμενος ἴσην τῇ νηὶ κατὰ μῆκος, ἣν 
πλησίον τοῦ λιμένος ὥρυξε. ταύτῃ δὲ vovg ϑεμελίου: 
κατῳκοδόμησε λίϑῳ στερεῷ πρὸς πέντε πήχεις τὸ βά- 

mee 

1 [τὰς μεγίστας] K, nam ipsi thranitici remi sunt longissim 
αἱ C: om-À 8 λίαν εἴσω vixsana 6 δὲ {καὶ κατὰ Gras 
11 πᾶς τόπος i. e. ubicunque picturae locus erat 15 (πάντα) 
τὰ προσδεόμενα Gohw τοῖς Opinor 20 ἐπεισιτισμούς Δ: 
corr. Cas 99 ξυλίαι À: corr, Ὁ 2S Ae, τοῦτος 
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Soc, καὶ διὰ τούτων φάλαγγας ἐπικαρσίας κατὰ πλά- 
τος τῆς τάφρου διώσας συνεχεῖς τετράπηχυν εἰς βάϑος 
τόπον ἀπολειπούσας. καὶ ποιήσας εἴσρουν ἀπὸ τῆς d 
ϑαλάσσης ἐνέπλησεν αὐτῆς πάντα τὸν ὀρυχϑέντα τό- 
πον, εἰς ὃν ῥαδίως ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀνδρῶν εἰσή- 
γαγε τὴν ναῦν" .... τὸ ἀνοιχϑὲν xav ἀρχὰς ἐμφρά- 
ἕξαντας μετεξαντλῆσαι πάλιν τὴν ϑάλασσαν ὀργάνοις. 
τούτου δὲ γενομένου ἐδρασϑῆναι τὸ πλοῖον ἀσφαλῶς 
ἐπὶ τῶν προειρημένων φαλάγγων. 

88. ᾿χατεσκεύασεν δ᾽ ὃ Φιλοπάτωρ καὶ ποτάμιον 
«λοῖον, τὴν ϑαλαμηγὸν καλουμένην, τὸ μῆκος ἔχου- 
σαν ἡμισταδίου, τὸ δὲ εὖρος T] πλατύτατον À πηχῶν᾽ 
τὸ δὲ ὕψος σὺν τῷ τῆς σκηνῆς ἀναστήματι μικρον e 
ἀπέδει τεσσαράκοντα πηχῶν. τὸ δὲ σχῆμα αὐτῆς οὔτε 
ταῖς μακραῖς ναυσὶν οὔτε ταῖς στρογγύλαις ἐοικός, 

ἀλλὰ παρηλλαγμένον τι καὶ πρὸς τὴν χρείαν τοῦ πο- 
ταμοῦ τὸ βάϑος. κάτωϑεν μὲν γὰρ ἁλιτενὴς καὶ πλα- 
τεῖα, τῷ δ᾽ Oyxo μετέωρος" τὰ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἄκρων 
αὐτῆς μέρη καὶ μάλιστα τὰ κατὰ πρῷραν παρέτεινεν 
ἐφ᾽ ἱκανόν, τῆς ἀνακλάσεως εὐγράμμου φαινομένης. 
δίπρῳρος δ᾽ ἐγεγόνει καὶ δίπρυμνος καὶ πρὸς ὕψος 
ἀνέτεινε διὰ τὸ μετέωρον ἄγαν ἵστασθαι πολλάκις ἐν f 
τῷ ποταμῷ τὸ κῦμα. κατεσκεύαστο δ᾽ αὐτῆς κατὰ 
μὲν μέσον τὸ κύτος τὰ συμπόσια καὶ oí κοιτῶνες καὶ 
τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς τὴν διαγωγὴν χρηστήρια. πέριξ δὲ 
τῆς νεὼς περίπατοι κατὰ τὰς τρεῖς πλευρὰς ἐγεγόνε- 

cav διπλοῖ. ὧν ἡ μὲν περίμετρος ἦν πέντε πλέϑρων 

8 ἀπολιπούσας Α: corr. C b ὑπὸ C: ἀπὸ αὶ 6 εἶτα 
vel καὶ suppl. Cas, quod non sufficit [16 cr, Cramer: τε À, 
intellege *pro fluvi usw eliam profunditatis ratio paullulum 
immutata erat? 29 fort. ἀνέτεινεν (ἱκανὸν 26, 21 ἐγε- 
γόνεισαν Α 
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ovx ἐλάττων, ἡ δὲ διάϑεσις τοῦ μὲν καταγείου περι- 

φούστύλῳ παραπλήσιος, τοῦ δ᾽ ὑπερῴου κρύπτῃ φρα- ' 

γμοῖς καὶ ϑυρίσι περιεχομένῃ πάντοθεν. πρώτη δ᾽ 

εἰσιόντι κατὰ πρύμναν ἐτέτακτο προστὰς ἐξ ἐναντίου 
μὲν ἀναπεπταμένη, κύκλῳ δὲ περίπτερος᾽ ἧς ἐν τῷ! 
καταντικρὺ τῆς πρῴρας μέρει προπύλαιον κατεσκεῦ- 
«Gro δι’ ἐλέφαντος καὶ τῆς πολυτελεστάτης ὕλης ye 

γονός. τοῦτο δὲ διελϑοῦσιν ὡσανεὶ προσκήνιον ἐπε- 
ποίητο τῇ διαϑέσει κατάστεγον ὄν. ᾧ πάλιν ὁμοίως 
κατὰ μὲν τὴν μέσην πλευρὰν προστὰς ἑτέρα παρέκειτο t 

b ὄπισϑεν, καὶ τετράϑυρος ἔφερεν εἰς αὐτὴν πυλών. ἐξ 
ἀριστερῶν δὲ καὶ δεξιῶν ϑυρίδες ὑπέκειντο εὐαερίαν 
παρέχουσαι. συνῆπτο ὃΣ τούτοις ὁ μέγιστος οἷκος᾽ 
περίπτερος δ᾽ ἦν εἴκοσι κλίνας ἐπιδεχόμενος. κατε- 
δκεύαστο δ᾽ αὐτοῦ τὰ μὲν πλεῖστα ἀπὸ κέδρου σχι- ὑ 
στῆς καὶ κυπαρίσσου Μιλησίας" αἱ δὲ τῆς περιστάσεως 
ϑύραι τὸν ἀριϑμὸν εἴκοσι οὖσαι ϑυίναις κατεκεκόλ- 
ληντο σανίσιν, ἐλεφαντίνους ἔχουσαι τοὺς κόσμους. 

ἡ δ᾽ ἐνήλωσις ἡ κατὰ πρόσωπον αὐτῶν καὶ τὰ ῥόπτρα 
ἐξ ἐρυϑροῦ γεγονότα χαλκοῦ τὴν χρύσωσιν ἐκ πυρὸς 9 

c εἰλήφει. τῶν δὲ κιόνων τὰ μὲν σώματα ἦν κυπαρίσ- 
σινα, αἵ δὲ κεφαλαὶ Κορινϑιουργεῖς, ἐλέφαντι καὶ 

χρυσῷ διακεκοσμημέναι. τὸ δὲ ἐπιστύλιον ἐκ χρυσοῦ 
τὸ ὅλον ἐφ᾽ οὗ διάξωσμα ἐφήρμοστο περιφανῆ ξῴδια 

2 κρυπτὴ et 3 περιεχομένη À: corr. Schw 8 πρῶτον δ᾽ K 
4 προστὰς Villebrun: πρὸς τὰ Α 4. b ἐξ ἐναντίου μὲν Cas: 
ἐξεναντιούμενα Α 9 κατάστεγον ὄν. ᾧ πάλιν Καὶ (ὅν omitü 
fort. potuit): κατάστεγον᾽ vot πάλιν Α 10 προστὰς Villebr: 
πρὸς τὰ À 12 potius ὑπερέκειντο vel ἐπέκειντο i. e. ἐπὶ ταῖς 
ὥύραις εὐαγέιαν À: corr. Cas, εὐαύγειαν Dobr 18 συνῆπτο 
Schw: συνήγετο À 14. 15 κατεσκευάσϑη À: corr. C 15. 
16 κέδρου Συριακῆς Mein, idem deinceps Miletum intellegit 
"retensium 
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ἔχον ἐλεφάντινα μείξω πηχυαίων, τῇ μὲν τέχνῃ μέ- 
τρια, τῇ χορηγίᾳ δὲ ἀξιοϑαύμαστα. ἐπέκειτο δὲ καὶ 
στέγη καλὴ τῷ συμποσίῳ τετράγωνος κυπαρισσίνη" 
γλυπτοὶ δ᾽ αὐτῆς ἦσαν οἵ κόσμοι, χρυσῆν ἔχοντες τὴν 
ἐπιφάνειαν. παρέκειτο δὲ τῷ συμποσίῳ τούτῳ καὶ 
κοιτὼν ἑπτάκλινος" ᾧ συνῆπτο στενὴ σῦριγξ, κατὰ ἃ 
πλάτος τοῦ κύτους χωρίξουσα τὴν γυναικωνῖτιν. ἐν 
0i ταύτῃ συμπόσιον ἐννεώκλινον ἦν, παραπλήσιον τῇ 
πολυτελείᾳ τῷ μεγάλῳ, καὶ κοιτὼν πεντάκλινος. καὶ 
τὰ μὲν ἄχρι τῆς πρώτης στέγης κατεσκευασμένα τοι- 
αὔτ᾽ ἦν. 39. ἀναβάντων δὲ τὰς παρακειμένας πλη- 
σίον τῷ προειρημένῳ κοιτῶνι κλέμακας οἶκος ἦν ἄλλος 
πεντάκλινος ὀρόφωμα δομβωτὸν ἔχων" καὶ πλησίον 
αὐτοῦ ναὸς ᾿Αφροδίτης ϑολοειδής, ἐν ᾧ μαρμάρινον 
ἄγαλμα τῆς θεοῦ. κατεναντίον δὲ τούτου ἄλλο συμ- e 
πόσιον πολυτελὲς περίπτερον" of γὰρ κίονες αὐτοῦ ἐκ 
λίϑων Ἰνδικῶν συνέκειντο. παρὰ (UE) καὶ τούτῳ τῷ 
συμποσίῳ κοιτῶνες, ἀκόλουθον τὴν κατασκευὴν τοῖς 
προδεδηλωμένοις ἔχοντερ. προάγοντι δὲ ἐπὶ τὴν πρῷ- 
ραν οἶκος ὑπέχειτο Βακχικὸς τρισκαιδεκάκλινος περί- 

πτερος, ἐπίχρυσον ἔχων τὸ γεῖσον ἕως τοῦ περιτρέ- 
χοντος ἐπιστυλίου" στέγη δὲ τῆς τοῦ ϑεοῦ διαϑέσεως 

οἰχεία. ἐν ὃδ τούτῳ κατὰ μὲν τὴν δεξιὰν πλευρὰν f 
ἄντρον κατεσκεύαστο, οὗ χρῶμα μὲν ἦν ἔχον τὴν 
πετροποιέαν ἐκ λίϑων ἀληϑινῶν καὶ χρυσοῦ δεδη- 
μιουργημένην" ἵδρυτο δ᾽ ἐν αὐτῷ τῆς τῶν βασιλέων 
συγγενείας ἀγάλματα εἰκονικὰ λίϑου λυχνέως. ἐπι- 
τερπὲς δ᾽ ἱκανῶς καὶ ἄλλο συμπόσιον ἦν ἐπὶ τῇ τοῦ 

τι ἀναβάντι Schw — 17 3badd.Cas 98 οἰκία À: corr. 
Cas 34 χρῶμα i. 6. species externa 86. 38 Senes 
μένον A: corr. Cns. 
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μεγίστου οἴκου στέγῃ κείμενον, σκηνῆς ἔχον vata 
ὦ στέγη μὲν οὐκ ἐπῆν, διατόναια ὃὲ τοξοειδῇ διὰ 

φοθποσοῦ τινος ἐνετέτατο διαστήματος, ἐφ᾽ ὧν αὐλαῖαι 

κατὰ τὸν ἀνάπλουν αλουργεῖς ἐνεπετάννυντο. μετὰ 
δὲ τοῦτο αἴϑροιον ἐξεδέχετο τὴν ἐπάνω τῆς ὑποκειμέ i 
νης προστάδος τάξιν κατέχον. d κλῖμάξ vs ἑλικτὴ 
φέρουσα πρὸς τὸν χρυπτὸν περίπατον παρέκειτο καὶ 
συμπόσιον ἐννεάκλινον, τῇ διαϑέδει τῆς κατασκευῆς 
Αἰγύπτιον. οἵ γὰρ γεγονότες αὐτόϑε κίονες ἀνήγοντο 
στρογγύλοι, διαλλάττοντες τοῖς σπονδύλοις, τοῦ μὲν 1 

μέλανος. τοῦ δὲ λευκοῦ παράλληλα τυϑεμένων. εἰσὶ 
b δ᾽ αὐτῶν καὶ αἵ κεφαλαὶ τῷ σχήματι περιφερεῖς, ὧν 

ἣ μὲν ὅλη περιγραφὴ παραπλησία ῥόδοις ἐπὶ μικρὸν 
ἀναπεπταμένοις ἐστίν. περὶ δὲ τὸν προσαγορευόμενον 
κάλαϑον οὐχ ἕλικες, καϑάπερ ἐπὶ τῶν ᾿Ἐλληνικῶν, 

καὶ φύλλα τραχέα περίκειται. λωτῶν δὲ ποταμίων 
κάλυκες καὶ φοινίκων ἀρτιβλάστων καρπός" ἔστι δ᾽ 
ὅτε καὶ πλειόνων ἄλλων ἀνθέων γέγλυπται γένη. τὸ 
δ᾽ ὑπὸ τὴν ῥίξαν, ὃ δὴ τῷ συνάπτοντι πρὸς τὴν 
κεφαλὴν ἐπίκειται σπονδύλῳ, κιβωρίων ἄνϑεσι καὶ 
φύλλοις ὡσανεὶ καταπεπλεγμένοις ὁμοίαν εἶχε τὴν 

c διάϑεσιν. τοὺς μὲν οὖν κίονας οὕτως Αἰγύπτιοι κατα- 

σχευάξουσι" καὶ τοὺς τοίχους δὲ λευκαῖς καὶ μελαίέναις 

διαποικίλλουσι πλινϑίσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς 
ἀλαβαστίτιδος προσαγορευομένης πέτρας. πολλὰ δὲ καὶ 

ἕτερα κατὰ μέσον τῆς νεὼς τὸ κύτος ἐν κοίλῃ καὶ 

2 ὥστε τῆι μὲν Α: corr. Emperius τοξοειδεῖ À: corr. Cas 
8 ἐντέτακτο À: corr. Cas ὅ τοῦτο Cas: τοῦτον À, μέγα δὲ τοῦτο 
αἴϑριον Schw, sed ipsum αἴϑριον suspectum 10. 11 τοῦ μὲν — 
τιϑεμένων haec vix integra, fort. παραλλὰξ τιϑεμένων 17 fort. 
καρποί 21 καταπεπληγμένοις Α, fori. συγκαταπεπλεγμένοις 
56 fort. ἔγκοιλα, ἐν κοίλῃ del. Wilam vix recte 

μ-- 

v» 
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κατὰ πᾶν αὐτῆς μέρος οἰκήματα ἦν. ὁ δὲ ἱστὸς ἦν αὐ- 
τῆς ἑβδομήκοντα πηχῶν, βύσσινον ἔχων ἱστίον ἁλουρ- 
γεῖ παρασείῳ κεκοσμημένον. --- πᾶς δ᾽ ὁ τοῦ βασι- 
λέως τοῦ Φιλαδέλφου πλοῦτος ... φυλαχϑεὶς κατελύϑη ἃ 

5 ὑπὸ τοῦ τελευταίου Πτολεμαίου τοῦ καὶ τὸν Γαβινια- 
xóv συστησαμένου πόλεμον, οὐκ ἀνδρὸς γενομένου 
ἀλλ᾽ αὐλητοῦ καὶ μάγου. 

40. περὶ δὲ τῆς ὑπὸ légovog τοῦ Συρακοσίου 
κατασκευασϑείσδης νεώς, ἧς καὶ ᾿Αρχιμήδης ἦν ὃ 

(0 γεωμέτρης ἐπόπτης, οὐκ ἄξιον εἶναι κρίνω σιωπῆ- 
σαι, σύγγραμμα ἐκδόντος Μοσχίωνός τινος, ᾧ οὐ 
παρέργως ἐνέτυχον ὑπογυίως. γράφει οὖν ὁ Mo- 
δσχίων οὕτως" ᾿Διιοκλείδης μὲν ὃ ᾿4βδηρίτης ϑαυ- 
μάξεται ἐπὶ τῇ πρὸς τὴν Ῥοδίων πόλιν ὑπὸ 2Ζ]ημη- 

ι6 τρίου προσαχϑείσῃ τοῖς τείχεσιν ἐλεπόλει, Τίμαιος e 
δ᾽ ἐπὶ τῇ πυρᾷ τῇ κατασκευασϑείσῃ 4ΔΙονυσίῳ τῷ 
Σικελίας τυράννῳ, καὶ Ἱερώνυμος ἐπὶ τῇ κατασκευῇ 

τῆς ἁρμαμάξης, rj συνέβαινε κατακομισϑῆναι τὸ ᾿4λεξ- 
ἄνδρου σῶμα, Πολύκλειτος δ᾽ ἐπὶ τῷ λυχνίῳ 

80 τῷ κατασχευασϑέντι τῷ Πέρσῃ" Ἰέρων δὲ ὁ Συρακο- 
σίων βασιλεύς, ὃ πάντα Ῥωμαίοις φίλος, ἐσπουδάκει 
μὲν καὶ περὶ ἱερῶν καὶ γυμνασίων κατασκευάς, ἦν δὲ 
καὶ περὶ ναυπηγίας φιλότιμος, πλοῖα σιτηγὰ κατα- 

8 παρασείρωι À: corr. in Passovii lexico (ed. 1862) s. v 
8 sqq apparet haec non Callixeni esse 4 {τέως φυλαχϑεὶς 
Wilam, quod nimis tenue, fort. (τοσοῦτον χρόνον» qvÀ. μα- 
γῳδοῦ Wilam 12 ὑπογύως À 12 ov» Mus: γοῦν Α 
18 sqq h&ec omnia audacissime truncata: Dioclida, Timaeus, 
Hieronymus, Polyclitus (Larisaeus) scriptores sunt, qui de hele- 
poli, de rogo Dionysiano, de Alexandri feretro, de Persarum 
regis lucerna exposuerunt; quibus non potest componi Hiero 
navis famosae fabricator 14 fort. πρὸς τὴν Ῥοδίων πολιόρ- 
κησιν A^ 
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σκευαζόμενος, ὧν ἑνὸς τῆς κατασχευῆς μνησϑήσομαι. 

f εἰς ὕλην μὲν ξύλωσιν ἐκ τῆς Δίτνης παρεσκεύαστο 
ἑξήκοντα τετρηρικῶν σχαφῶν [τὸ] πλῆϑος ἐξεργάσα- 
σϑαι δυναμένην. ὡς δὲ ταῦτα ἡτοιμάσατο γόμφουςἩ 
τε xal ἐγκοίλια xal σταμῖνας καὶ τὴν εἰς τὴν ἄλλην ὁ 
χρείαν ὕλην τὴν μὲν ἐξ ᾿Ιταλίας, τὴν δ᾽ ix Σικελίας, 
εἰς δὲ σχοινία λευχέαν μὲν ἐξ ᾿Ιβηρίας, κάνναβιν δὲ 
καὶ πίτταν ἐκ τοῦ Ῥοδανοῦ ποταμοῦ καὶ τἄλλα πάντα 
τὰ χρειώδη πολλαχόϑεν. συνήγαγε δὲ καὶ ναυπηγοὺς 
καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας καὶ καταστήσας ἐπὶ πάντων τ 

"oxíav τὸν Κορίνϑιον ἀρχιτέχτονα παρεκάλεσε προ- 
φοιϑύμως ἐπιλαβέσϑαι τῆς κατασχευῆς, προσχαρτερῶν καὶ 

αὐτὸς τὰς ἡμέρας. τὸ μὲν οὖν ἥμισυ τοῦ παντὸς τῆς 
νεὼς ἐν μησὶν $E ἐξειργάσατο ... καὶ ταῖς ἐκ μολίβου 
ποιηϑείσαις κεραμίσιν ἀεὶ xa9 0 ναυπηγηϑείη μέρος 1 
περιελαμβάνετο, ὡς ἂν τριακοσίων ὄντων τῶν τὴν 
ὕλην ἐργαζομένων τεχνιτῶν χωρὶς τῶν ὑπηρετούντων. 
τοῦτο μὲν οὖν τὸ μέρος εἰς τὴν ϑάλασσαν καϑέλκειν 
προσετέτακτο, τὴν λοιπὴν κατασκευὴν Uv ἐκεῖ λαμ- 
βάνῃ. ὡς δὲ περὶ τὸν καϑελκυσμὸν αὐτοῦ τὸν εἰς τ 
τὴν ϑάλασσαν πολλὴ ξήτησις ἦν, ᾿ἀρχιμήδης ὁ μηχα- 
νικὸς μόνος αὐτὸ κατήγαγε δι’ ὀλίγων σωμάτων. 

b κατασκευάσας γὰρ ἕλικα τὸ τηλικοῦτον σκάφος εἰς 

2 ξυλωσιν Villebr: ξύλων AC 8 τετριηρικῶν Α τριῆρι- 
κῶν C: corr. Mein τὸ om. C 4 κατὰ δὲ ταὐτὰ Wilam i. e. 
tamquam LX naves aedificaturus 6 χρείαν ὕλην Cas: ὅλην 
χρείαν AC 7 λευκαίαν À: corr. C 8 πίτταν Gesner: κιτ- 
τὸν À (om. C) immo ἀπὸ τοῦ 10 ἐκ πάντων AC: corr. Καὶ 
13 fort. ὅλας ἡμέρας τοῦ παντὸς om. C, τῆς νεὼς del. Mein 
14 ἕξ εἰργάσατο AC: corr. Schw, quae secuntur mutila videntur 
*5 προσελαμβάνετο AC: corr. Schw — fort. ὡσανεὶ τριακοσίων 

e. fere CCC, cf. Diod. 20, 91, 2 
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την ϑάλασσαν κατήγαγε. πρῶτος δ᾽ ᾿Αρχιμήδης εὗρε 
τὴν τῆς ἕλικος κατασκευήν. ὡς δὲ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη 
τῆς νεὼς ἐν ἄλλοις ἕξ μησὶ κατεσκευάσϑη καὶ τοῖς 
χαλκοῖς ἥλοις πᾶσα περιελήφϑη, ὧν οἵ πολλοὶ δε- 
κάμνοοι ἦσαν, οἵ δ᾽ ἄλλοι τούτων ἡμιόλιοι --- διὰ 
τρυπάνων δ᾽ ἦσαν οὗτοι ἡρμοσμένοι τοὺς σταμῖνας 
συνέχοντες" μολυβδίναις δὲ κεραμίσιν ἐπεστεγνοῦντο 
πρὸς τὸ ξύλον, ὑποτιϑεμένων ὀϑονίων μετὰ πίττης -- 
ὡς οὖν τὴν ἐχτὸς ἐπιφάνειαν ἐξειργάσατο, τὴν ἐντὸς 
διασκευὴν ἐξεπονεῖτο. 41. ἦν δὲ ἡ ναῦς τῇ μὲν κατα- 
σκευῇ εἰχόσορος, τριπάροδος δέ" τὴν μὲν κατωτάτω 
ἔχων ἐπὶ τὸν γόμον, ἐφ’ ἣν διὰ κλιμάκων πυκνῶν ἡ 
κατάβασις éy(vsvo: ἡ δ᾽ ἑτέρα τοῖς εἰς τὰς διαίτας 
βουλομένοις εἰσιέναι ἐμεμηχάνητο᾽ μεϑ᾽ ἣν ἡ τελευ- 
ταία τοῖς ἐπὶ τοῖς ὅπλοις τεταγμένοις. ἦσαν δὲ τῆς 

μέσης παρόδου παρ᾽ ἑκάτερον τῶν τοίχων δίαιται τε- 
τράκλινοι τοῖς ἀνδράσι, τριάκοντα τὸ πλῆϑος. ἡ δὲ 
ναυχληρικὴ δίαιτα κλινῶν μὲν ἦν πεντεκαίδεκα, ϑαλά- 

μους ὃὲ τρεῖς εἶχε τρικλίνους, ὧν ἦν τὸ κατὰ τὴν 
πρύμναν ὀπτανεῖον. ταῦτα δὲ πάντα δάπεδον εἶχεν 
ἐν ἀβακίσκοις συγκείμενον ἐκ παντοίων λίϑων, ἐν οἷς 

ἦν κατεσκευασμένος πᾶς ὁ περὶ τὴν Ἰλιάδα μῦϑος ἃ 
ϑαυμασίως" ταῖς τε κατασκευαῖς καὶ ταῖς ὀροφαῖς, καὶ 

ϑυρώμασι δὲ πάντα ἦν ταῦτα πεπονημένα. κατὰ δὲ 
τὴν ἀνωτάτω πάροδον γυμνάσιον ἦν καὶ περίπατοι 
σύμμετρον ἔχοντες τὴν κατασκευὴν τῷ τοῦ πλοίου με- 

7 μολυβδαίναις A: corr. C ἀπεστεγνοῦντο Α ἀπεστεγα- 
ψοῦντο C: corr. Κα 12 ἔχουσα C, quod minime sufficit πυκνῶν 
i.e. non ἐλικτῶν, cf. p. 2008. 14 μεμηχάνητο AC — 15 ἐπὶ 
Wilam: ἐν AC 22 ὁ κατὰ τὴν O 29. 93 fort. μῦϑος. 
ϑαυμασιωτάταις (vel θϑαυμασταὶς) δὲ κατασκευαῖς καὶ [τα ]οῖ 
ὀροφαῖς (vel καὶ τοίχοις καὶ ὀᾳοφαῖξ), καὶ 
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γέϑει. ἐν oi; κῆποι παντοῖοι θαυμασίως ἦσαν ὑπερ- 
βάλλοντες ταῖς φυτείαις. διὰ κεραμέδων μολυβδινῶν 
χατεστεγνωμένων ζἀρδευόμενοι, ἔτι δὲ σκηναὶ κιττοῦ 
λευχοῦ καὶ ἀμπέλων. ὧν αἱ ῥίζαι τὴν τροφὴν ἐν πίϑοις 

εἶχον γῆς πεπληρωμένοις, τὴν αὐτὴν ἄρδευσιν λαμβά- ὑ 
e τουσαι χαϑάπερ καὶ oí κῆποι. αὗται δὲ αἵ σκηναὶ 

συνεσχίαξον τοὺς περιχάτους. ἑξῆς δὲ τούτων 4gpoo- 
δίσιον χατεσχεύαστο τρίχλινον, δάπεδον ἔχον ἐκ λί- 
ϑῶν ἀχατῶν τε καὶ ἄλλων χαριεστάτων ὅσοι κατὰ 
τὴν νῆσον ἥσαν᾽ τοὺς τοίχους δ᾽ εἶχε καὶ τὴν ὀρο- 4 
φὴν κυπαρίττου. τὰς δὲ ϑύρας ἐλέφαντος καὶ 9vov 
γραφαῖς (δὲν xai ἀγάλμασιν, ἔτι δὲ ποτηρίων κατα- 
σχεναῖς ὑπερβαλλόντως κατεσκεύαστο. 42. τούτου δ᾽ 
ἐφεξῆς σχολαστήριον ὑπῆρχε πεντάκλινον, ἐκ πύξου 
τοὺς τοίχους xai τὰ ϑυρώματα κατεσκευασμένον, βι- 16 
βλιοϑήχην ἔχον ἐν αὑτῷ, κατὰ δὲ τὴν ὀροφὴν πόλον 

fix τοῦ xarà τὴν ᾿Αἀχραδίνην ἀπομεμιμημένον ἡλιο- 
τροπίου. ἣν δὲ καὶ βαλανεῖον τρίκλινον πυρίας χαλ- 

x&3; ἔχον τρεῖς καὶ λουτῆρα πέντε μετρητὰς δεχόμενον 
ποικίλον τοῦ Ταυρομενίτου λίϑου. κατεσκεύαστο δὲ X 

καὶ οἰκήματα πλείω τοῖς ἐπιβάταις καὶ τοῖς τὰς ἀν- 
τλίας φυλάττουσι. χωρὶς δὲ τούτων ἱππῶνες ἦσαν 
ἑχατέρου τῶν τοίχων δέκα᾽ χατὰ δὲ τούτους ἡ τροφὴ 
τοῖς ἵπποις ἔχειτο καὶ τῶν ἀναβατῶν καὶ τῶν παίδων 

908r& σκεύη. ἦν δὲ καὶ ὑδροϑήκη κατὰ τὴν πρῷραν 3; 
κλειστή, δισχιλίους μετρητὰς δεχομένη, ἔκ σανίδων 
καὶ πίττης καὶ ὀθονίων κατεσκευασμένη. παρὰ δὲ 

1. ὃ περιβαλλοντες À: corr. Sehw, nisi praestat ϑαυμάσιοι 
ἤσαν ὑπερβαλλόντως 2 κεραμίδων ἢ ολυβδαινῶν À: corr. 
Cas 8 hiatum not. et suppl. K 4 ἀμπελώνων at À: corr. 
Cas 12 δὲ add. Schw, nisi potius v. 18 κατεσκευασμένον 
^ribendum 
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ταύτην κατεσκεύαστο διὰ μολιβδώματος καὶ σανίδων 
κλειστὸν ἰχϑυοτροφεῖον᾽ τοῦτο δ᾽ ἦν πλῆρες ϑαλάτ- 

της, ἐν ᾧ πολλοὶ ἰχϑύες [εὖ] ἐτρέφοντο. ὑπῆρχον δὲ 

καὶ τῶν τοίχων ἑκατέρωϑεν τρόποι προεωδσμένοι, διά- 
στημα σύμμετρον ἔχοντες" ἐφ᾽’ ὧν κατεσκευασμέναι 
ἦσαν ξυλοϑῆκαι καὶ κρίβανοι καὶ ὀπτανεῖα καὶ μύλοι 
καὶ πλείους ἕτεραι διακονία. ἄτλαντές τε περιέτρε- 
χον τὴν ναῦν ἐκτὸς ἑξαπήχεις, οὗ τοὺς ὄγκους ὑπει- 

λήφεσαν τοὺς ἀνωτάτω καὶ τὸ τρίγλυφον, πάντες ἐν 
διαστήματι ζσυμμέτρῳ» βεβῶτες. ἡ δὲ ναῦς πᾶσα οἱ- 
κείαις γραφαῖς ἐπεπόνητο. 48. πύργοι τὲ ἦσαν ἐν 
αὐτῇ ὀχτὼ σύμμετροι τὸ μέγεϑος τοῖς τῆς νεὼς Oy- 
κοις᾽ δύο μὲν κατὰ πρύμναν, oí δ᾽ ἴσοι κατὰ πρῷ- 
ραν, oí λοιποὶ ὃὲ κατὰ μέσην ναῦν. τούτων δὲ ἕκά- 
στῷ παρεδέδεντο κεραῖαι β΄, ἐφ᾽ ὧν κατεσκεύαστο 
φατνώματα, δι’ ὧν ἠφίεντο λίϑοι πρὸς τοὺς ὑπο- 
πλέοντας τῶν πολεμίων. ἐπὶ δὲ τῶν πύργων ἕκαστον 

ἀνέβαινον τέτταρες μὲν καϑωπλισμένοι νεανίσκοι, δύο 
ὃὲ τοξόται. πᾶν δὲ τὸ ἐντὸς τῶν πύργων λίϑων καὶ 

βελῶν πλῆρες ἦν. τεῖχος δὲ ἐπάλξεις ἔχον καὶ κατα- 

στρώματα διὰ νεὼς ἐπὶ κιλλιβάντων κατεσκεύαστο" 
ἐφ᾽ οὗ λιϑοβόλος ἐφειστήκει, τριτάλαντον λίϑον ἀφ᾽ 

αὑτοῦ ἀφιεὶς καὶ δωδεκάπηχυ βέλος. τοῦτο δὲ τὸ 
μηχάνημα κατεσκεύασεν ᾿Δρχιμήδης. ἑκάτερον δὲ τῶν 
βελῶν ἔβαλλεν ἐπὶ στάδιον. μετὰ δὲ ταῦτα παραρ- 
τήματα ἐκ τροπῶν παχέων συγκείμενα διὰ ἁλύσεων 

2 κλειστῶν ΑΟ: corr. Coraes 3 εὖ del. Mein, ἐνετρέ- 
qovro Coraes 4 τόποι C, τροποὶ Schw 65 κατασκευασμέναι Α 
8. 9 ὑπειλήφεισαν Α 10 συμμέτρῳ add. Mein 21 διὰ νεὼς 
corruptum 22. 983 ἀπ᾽ αὐτοῦ À: corr. Di 25. 26 παρα- 
τρήματα À: corr. Cas, rectius fort. παραρρύματα coni.- 
26 τρόπων À: corr. Cas 

b 
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d χαλκῶν κρεμάμενα. τριῶν δὲ ἱστῶν ὑπαρχόντων ἐξ 

eo 

lc] 

ἑκάστου κεραῖαι λιϑοφόροι ἐξήρτηντο β΄, ἐξ ὧν üg- 
παγές τε καὶ πλίνϑοι μολίβου πρὸς τοὺς ἐπιτιϑεμέ- 
vovg ἠφίεντος ἦν δὲ καὶ χάραξ κύκλῳ τῆς νεὼς σι- 
δηροῦς πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας ἀναβαίνειν κόρακές ὕ 

τε σιδηροῖ [κύκλῳ τῆς νεὼς], ob δι᾿ ὀργάνων ἀφιέ- 
μενοι τὰ τῶν ἐναντίων ἐκράτουν σκάφη καὶ παρέ- 
βαλλον εἰς πληγήν. ἑκατέρῳ δὲ τῶν τοίχων ἑξήκοντα 
νεανίσκοι πανοπλίας ἔχοντες ἐφειστήκεσαν καὶ τούτοις 

ἴσου περί τε τοὺς ἱστοὺς καὶ τὰς λυϑοφόρους κεραίας. 10 
ἧσαν δὲ καὶ κατὰ τοὺς ἵστοὺς ἐν τοῖς καρχησίοις οὖσι 
χαλκοῖς ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου τρεῖς ἄνδρες, εἶϑ᾽ ἑξῆς 
καϑ' ἕνα λειπόμενοι" τούτοις δ᾽ ἐν πλεκτοῖς γυργά- 
ϑοις διὰ τροχιλίων εἰς τὰ ϑωράκια λέϑοι παρεβάλ- 
λοντο καὶ βέλη διὰ τῶν παίδων. ἄγκυραι δὲ ἦσαν 
ξύλιναι μὲν τέτταρες, σιδηραῖ δ᾽ ὀκτώ. τῶν δὲ ἱστῶν 
ὃ μὲν δεύτερος καὶ τρίτος εὑρέϑησαν, δυσχερῶς δὲ 
ὃ πρῶτος εὑρέϑη ἐν τοῖς ὄρεσι τῆς Βρεττίας ὑπὸ 
συβώτου ἀνδρός" κατήγαγε δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν 
Φιλέας ὁ Ταυρομενίτης μηχανικός. ἡ δὲ ἀντλία καί- 
πὲρ βάϑος ὑπερβάλλον ἔχουσα Ov ἑνὸς ἀνδρὸς ἐξην- 
τλεῖτο διὰ κοχλίου, ᾿“ρχιμήδους ἐξευρόντος. ὄνομα 
δ᾽ ἦν τῇ νηὶ Συρακοσία᾽ ὅτε δ᾽ αὐτὴν ἐξέπεμπεν 
Ἱέρων, ᾿Δλεξανδρίδα αὐτὴν μετωνόμασεν. ἐφόλκια δ᾽ 
ἦσαν αὐτῇ τὸ μὲν πρῶτον κέρκουρος τρισχίλια τά- 

1 δὲ Schw: τε AC 8 μολίβδου C 4. b σιδήρου ἃ 
σιδήρεος C: corr. K 6 inclusa del K 9 ἐφειστήκεισαν 
AC 14 rectius τροχιλιῶν 17 εὐρέϑησαν δυσχερῶς, (e9- 
χερῶς) δὲ Mein non recte, fort. εὐχερῶς pro εὐρέϑησαν scri- 
bendum (εὐὑρέϑησαν (sógegóc» Dalec) 18 βρετανίας AC: 
corr. Cas, Βρεττιανῆς Schw 24 ἀλεξαάνδρειαν superscr. ἔδα 
^ ἀλεξάνδρειαν A, cf. p. 209e 

pub 5 

25 
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λαντα δέχεσϑαι δυνάμενος" πᾶς δ᾽ ἦν ovrog ἐπίκω- 
πος. μεϑ᾽ ὃν χίλια πεντακόσια βαστάξουσαι ἁλιάδες 
τε καὶ σκάφαι πλείους. ὄχλος Ó ἦν οὐκ ἐλάττων .. 
μετὰ τοὺς προειρημένους ἄλλοι τε ἑξακόσιοι παρὰ 
τὴν πρῷραν ἐπιτηροῦντες τὰ παραγγελλόμενα. τῶν 02209 
κατὰ ναῦν ἀδικημάτων δικαστήριον καϑειστήκει ναύ- 
κληρος, κυβερνήτης καὶ πρῳρεύς, οἵπερ ἐδίκαξον κατὰ 
τοὺς Συρακοσίων νόμους. 44. σίτου δὲ ἐνεβάλλοντο 

εἰς τὴν ναῦν μυριάδας &&, ταρίχων δὲ Σικελικῶν κε- 
ράμια μύρια, ἐρέων τάλαντα δισμύρια, καὶ ἕτερα δὲ 
φορτία δισμύρια. χωρὶς δὲ τούτων ὃ ἐπισιτισμὸς ἦν 
τῶν ἐμπλεόντων. ὃ δ᾽ Ἰέρων ἐπεὶ πάντας τοὺς λι- b 
μένας ἤκουεν τοὺς μὲν ὡς οὐ δύνατοί εἰσι τὴν ναῦν 
δέχεσϑαι, τοὺς δὲ καὶ ἐπικινδύνους ὑπάρχειν, διέγνω 
δῶρον αὐτὴν ἀποστεῖλαι Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ εἰς 
᾿Δλεξάνδρειαν᾽ καὶ γὰρ ἦν σπάνις σίτου κατὰ τὴν 
Αἴγυπτον. καὶ οὕτως ἐποίησε, καὶ ἡ ναῦς κατήχϑη 
εἰς τὴν ᾿4λεξάνδρειαν, ἔνϑα καὶ ἐνεωλκήϑη. ὃ δ᾽ 
Ἱέρων καὶ AoyíugAov τὸν τῶν ἐπιγραμμάτων ποιη- 
τὴν γράψαντα εἰς τὴν ναῦν ἐπίγραμμα χιλίοις πυρῶν 
μεδίμνοις, oUg καὶ παρέπεμψεν ἰδίοις δαπανήμασιν 
εἰς τὸν Πειραιᾶ, ἐτίμησεν. ἔχει δ᾽ οὕτως τὸ ἐπί- 

γραμμα" 
τίς τόδε σέλμα πέλωρον ἐπὶ χϑονὸς εἴσατο; ποῖος ὁ 

xoígavog ἀκαμάτοις πείσμασιν ἠγάγετο; 
πῶς δὲ κατὰ δρυόχων ἐπάγη σανίς, ἢ τίνι γόμφοι 

τμηϑέντες πελέκει τοῦτ᾽ ἔκαμον τὸ κύτος, 

2. 8 βαστάξζουσαι' ἁλιάδες δὲ Α: corr. C 8 ἐλάττω Α, 
tum numerale videtur intercidisse 4 ἄλλοι γε À: corr. Mein, 
ἄλλοι δὲ rectius fort. Di —— 4. 5 fort. περὶ τὴν 8 .σίτους Α: 
corr. C 9 μυριάδες Di 10 ἐρεων À: eorr. Wilam 11 φορτία 
εἰς μύρια K 234 εἴσατο À: corr. C 26 πίσμασιν À: corr 
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δ ἢ κορυφαῖς Aivvag παρισούμενον Tj τινι νάσων 
ἃς Αἰγαῖον ὕδωρ Κυκλάδας ἐνδέδεται, 

τοίχοις ἀμφοτέρωθεν ἰσοπλατές. ἦ ῥα Γίγαντες 

τοῦτο πρὸς οὐρανίας ἔξεσαν ἀτραπιτούς. 
ἄστρων γὰρ ψαύει καρχήσια καὶ τριελίκτους $ 

10 ϑώρακας μεγάλων ἐντὸς ἔχει νεφέων. 
πείσμασι δ᾽ ἀγκύρας ἀπερείδεται οἷσιν ᾿Αβύδου 

Ξέρξης καὶ Σηστοῦ δισσὸν ἔδησε πόρον. 
μανύει στιβαρᾶς κατ᾽ ἐπωμίδος ἀρτιχάρακτον 

γράμμα, τίς ἐκ χέρσου τάνδ᾽ ἐκύλισε τρόπιν" 
15 φατὶ γὰρ ὡς Iéígov “Ιεροκλέος “Ελλάδι πάσᾳ 

καὶ νάσοις καρπὸν πίονα δωροφορῶν, 
Σικελίας σκαπτοῦχος ὃ “Ζίωρικός. ἀλλά, Πόσειδον, 

σῷξε διὰ γλαυκῶν σέλμα τόδε ῥοϑίων. 
παρέλιπον δ᾽ ἑκὼν ἐγὼ τὴν ᾿Δντιγόνου ἱερὰν τριήρη, 
Jj ἐνίκησε τοὺς Πτολεμαίου στρατηγοὺς περὶ Δεύκολ- 
λαν τῆς Κῴώας, ὅπου δὴ καὶ τῷ ᾿Δπόλλωνι αὐτὴν ἀνέ. 
ϑηκεν᾽ ἥτις οὐδὲ vo τρέτον, τάχα δὲ οὐδὲ τὸ τέ- 
ταρτον εἶχε τῆς Συρακοσίας ἢ ̓ 4“λεξανδρίδος ταύτης 
νεώς. 

45. τοσαῦτ᾽ οὖν καὶ περὶ τοῦ τῶν νεῶν xavaAó- 

f yov οὐκ ἀπὸ Βοιωτῶν ἀρξάμενοι κατελέξαμεν, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ πανηγυρικῶν πομπῶν. καὶ ἐπεὶ τὸν καλὸν Οὐλ- 
πιανὸν οἷδα πάλιν προβαλοῦντα ἡμῖν τίς αὕτη ἢ παρὰ 

1 αἴτνης 5 περισούμενον A 4 οὐρανίους Ο 7 πί- 
cuoc. δ᾽ C: πείσμασιν αὶ ἀπηωρήσατο οἷσιν C 9 ἐπωτίδος 
Cas, ἐπωπίδος Hemsterh 10 τάνδε κύλισσε À: corr. C 
11 φασὶ À φησὶ C: corr. Schw 12 καρπῶν À (co ex o corr) 
C: corr. Cas óegogógov A δωροφόρων C: corr. Cas 14 διὰ 
K: κατὰ AC 15 παρέλειπον À: corr. Mus 17 ὅπου δὴ 
Mein: ἐπειδὴ A 21 sensus male expressus, non verba vitiosa 
^4 προσβαλοῦντα A: corr. Cas 

--- -«-«--- . -. - 
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τῷ Καλλιξείνῳ ἐγγυθήκη, φαμὲν αὐτῷ ὅτι καὶ λόγος 
τις εἰς Τυσίαν ἀναφέρεται τὸν ῥήτορα περὶ ἐγγυϑή- 
κης ἐπιγραφόμενος, ov ἡ ἀρχή (fr. 91 Tur)* “εἰ μὲν δί- 

καιον ἔλεγεν ἢ μέτριον, ἄνδρες δικασταί, “υσιμένης.; 

ἐν ᾧ προελϑών φησιν" “οὐκ ἂν ἐσπούδαζον περὶ αὐ- 
τῆς τῆς ἐγγυθήκης δικαιολογεῖσθαι, ἢ οὔκ ἐστιν ἀξία 
τριάκοντα δραχμῶν. ὅτι δὲ χαλκῆ ἦν ἡ ἐγγυθήκηςιο 
ἑξῆς φησι᾿ 'πέρυσιν δὲ ἐπισκευάσαι αὐτὴν βουλόμενος 
ἐξέδωκα εἰς τὸ qmÀxstov: ἐστὲ γὰρ συνθετὴ καὶ Za- 
τύρων ἔχει πρόσωπα καὶ βουκεφάλια. .... ἄλλο ἔτι 
μέγεϑος τὸ αὐτό. ὁ γὰρ αὐτὸς τεχνίτης πολλὰ σκεύη 
ταὐτὰ καὶ ὅμοια ἐργάξεται.. ἐν τούτοις ὁ “Μυσίας εἰ- 
πὼν ὅτι καὶ χαλκῆ ἦν ἡ ἐγγυθήχη, σαφῶς παρίστη- 
σιν, ὡς καὶ ὁ Καλλίξεινος εἴρηκε (p.199c), λεβήτων 
αὐτὰς ὑποθήματα εἶναι. οὕτως γὰρ καὶ Πολέμων 
ὁ περιηγητὴς εἶπεν ἐν y' τῶν πρὸς ᾿4δαῖον καὶ ᾿Αντί- 
yovov (fr. 58 Pr.) ἐξηγούμενος διάϑεσιν ἐν Φλιοῦντι κατὰ 

τὴν πολεμάρχειον στοὰν γεγραμμένην ὑπὸ Σίλλακος τοῦ 
Ῥηγίνου, οὗ μνημονεύουσιν Ἐπίχαρμος (p. 298 L) 
καὶ Σιμωνίδης (ἔτ. 194 Bb, λέγων οὕτως (ἔν. ὅ8 Pr) “ἐγ- - 
γυϑήκη καὶ ἐπ᾽’ αὐτῆς κύπελλον᾽ Ἡγήσανδρος δὲ 
ὁ “ελφὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ὑπομνήματι ἀνδριάν- 
τῶν καὶ ἀγαλμάτων (FHG IV 421) Γλαύκου φησὶ τοῦ 
Χίου τὸ ἐν Δελφοῖς ὑπόστημα οἷον ἐγγυθήκην τινὰ 
σιδηρᾶν, ἀνάϑημα "AAvdvtov: οὗ ὁ Ἡρόδοτος μνη- 
μονεύξι (1 26) ὑποκρητηρίδιον αὐτὸ καλῶν. καὶ ὃ 
(«μὲν Ἡγήσανδρος ταῦτα λέγει. εἴδομεν δ᾽ αὐτὸ 
καὶ ἡμεῖς ἀνακείμενον ἐν Δελφοῖς ὡς ἀληϑῶς ϑέας 

4 λυσιμένης, sed v in ras A (fuit fort. Μυσιμέλης) 9 εἰς 
τὸ Bekk: εἰς τι À [10 hiatum not. Dalec — 26 ὑποκριτηρίδιον 
À: corr. CO 27 μὲν add. Dobr 
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σκευαξόμενος, ὧν ἑνὸς τῆς κατασκευῆς μνησϑήσομαι. 
ὃ εἰς ὕλην μὲν ξύλωσιν ἐκ τῆς Αἴτνης παρεσκεύαστο 
ἑξήκοντα τετρηρικῶν σκαφῶν [τὸ] πλῆϑος ἐξεργάσα- 
σϑαι δυναμένην. ὡς δὲ ταῦτα ἡτοιμάσατο γόμφους 
τε καὶ ἐγχοίλια καὶ σταμῖνας καὶ τὴν εἰς τὴν ἄλλην ὃ 
χρείαν ὕλην τὴν μὲν ἐξ ᾿Ιταλίας, τὴν δ᾽ ἐκ Σικελίας, 
εἰς δὲ σχοινία λευκέαν μὲν ἐξ ᾿Ιβηρίας, κάνναβιν δὲ 
καὶ πίτταν ἐκ τοῦ Ῥοδανοῦ ποταμοῦ καὶ τἄλλα πάντα 
τὰ χρειώδη πολλαχόϑεν. συνήγαγε δὲ καὶ ναυπηγοὺς 
καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας καὶ καταστήσας ἐπὶ πάντων τ 

Ἀρχίαν τὸν Κορίνϑιον ἀρχιτέκτονα παρεκάλεσε προ- 

φοτϑύμως ἐπιλαβέσϑαι τῆς κατασκευῆς, προσκαρτερῶν καὶ 
αὐτὸς τὰς ἡμέρας. τὸ μὲν οὖν ἥμισυ τοῦ παντὸς τῆς 
νεὼς ἐν μησὶν ἕξ ἐξειργάσατο ... καὶ ταῖς ἐκ μολίβου 

ποιηϑείσαις κεραμίσιν ἀεὶ xaO ὃ ναυπηγηϑείη μέρος 15 
περιελαμβάνετο, ὡς ἂν τριακοσίων ὄντων τῶν τὴν 
ὕλην ἐργαξομένων τεχνιτῶν χωρὶς τῶν ὑπηρετούντων. 
τοῦτο μὲν οὖν τὸ μέρος εἰς τὴν ϑάλασσαν καϑέλκειν 
προσετέτακτο, τὴν λοιπὴν κατασκευὴν Vv ἐκεῖ λαμ- 
βάνῃ. ὡς δὲ περὶ τὸν καϑελκυσμὸν αὐτοῦ τὸν εἰς Ὁ 
τὴν ϑάλασσαν πολλὴ ξήτησις ἦν, ᾿“ρχιμήδης ὃ μηχα- 
νικὸς μόνος αὐτὸ κατήγαγε δι’ ὀλίγων σωμάτων. 

b κατασκευάσας γὰρ ἕλικα τὸ τηλικοῦτον σκάφος εἰς 

2 ξύλωσιν Villebr: ξύλων AC 3 τετριηρικῶν À τριῆρι- 
κῶν C: corr. Mein τὸ om. C 4 κατὰ δὲ ταὐτὰ Wilam i. e. 
tamquam .L X naves aedificaturus 6 χρείαν ὕλην Cas: ὅλην 
χρείαν AC 7 λευκαίαν À: corr. C 8 πίτταν Gesner: suc 
τὸν A (om. O) — immo ἀπὸ τοῦ — 10 ἐκ πάντων AC: corr. Καὶ 
13 fort. ὅλας ἡμέρας τοῦ παντὸς om. C, τῆς νεὼς del. Mein 
14 ἕξ εἰργάσατο ΑΟ: corr. Schw, quae secuntur mutila videntur 
16 προσελαμβάνετο ÀC: corr. Schw —— fort. ὡσανεὶ τριακοσίων 
i. e. fere CCC, cf. Diod. 20, 91, 2 
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τὴν ϑάλασσαν κατήγαγε. πρῶτος δ᾽ ᾿Αρχιμήδης εὗρε 
τὴν τῆς ἕλικος κατασκευήν. ὡς δὲ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη 
τῆς νεὼς ἐν ἄλλοις ἕξ μησὶ κατεσκευάσϑη καὶ τοῖς 
χαλκοῖς ἥλοις πᾶσα περιελήφϑη,. ὧν οἵ πολλοὶ δε- 

5 κάμνοοι ἦσαν, οἵ δ᾽ ἄλλοι τούτων ἡμιόλιοι --- διὰ 
τρυπάνων δ᾽ ἦσαν οὗτοι ἡρμοσμένοι τοὺς σταμῖνας 
συνέχοντες᾽ μολυβδίναις δὲ κεραμίσιν ἐπεστεγνοῦντο 
πρὸς τὸ ξύλον, ὑποτιϑεμένων ὀϑονίων μετὰ πίττης — 
ὡς οὖν τὴν ἐχτὸς ἐπιφάνειαν ἐξειργάσατο, τὴν ἐντὸς 

io διασκευὴν ἐξεπονεῖτο. 41. ἦν δὲ ἡ ναῦς τῇ μὲν κατα- c 
Gxevy εἰκόσορος, τριπάροδος δέ, τὴν μὲν κατωτάτω 
ἔχων ἐπὶ τὸν γόμον, ἐφ᾽’ ἣν διὰ κλιμάκων πυκνῶν 1 
κατάβασις ἐγίνετο ἡ δ᾽ ἕτέρα τοῖς εἰς τὰς διαίτας 

βουλομένοις εἰσιέναι ἐμεμηχάνητο᾽ usó! ἣν ἡ τελευ- 
|b ταία τοῖς ἐπὶ τοῖς ὅπλοις τεταγμένοις. ἦσαν δὲ τῆς 

μέσης παρόδου παρ᾽ ἑκάτερον τῶν τοίχων δίαιται τε- 
τράκλινοι τοῖς ἀνδράσι, τριάκοντα τὸ πλῆϑος. ἡ δὲ 
ναυχληρικὴ δίαιτα κλινῶν μὲν ἦν πεντεκαίδεκα, ϑαλά- 
μους δὲ τρεῖς εἶχε τρικλίνους, ὧν ἦν τὸ κατὰ τὴν 

'0 πρύμναν ὀπτανεῖον. ταῦτα δὲ πάντα δάπεδον εἶχεν 
ἐν ἀβακίσκοις συγκείμενον ἐκ παντοίων λέϑων, ἐν οἷς 

ἦν κατεσκευασμένος πᾶς ὁ περὶ τὴν Ἰλιάδα μῦϑος ἃ 
ϑαυμασίως" ταῖς τε κατασκευαῖς καὶ ταῖς ὀροφαῖς, καὶ 

ϑυρώμασι δὲ πάντα ἦν ταῦτα πεπονημένα. κατὰ δὲ 
'5 τὴν ἀνωτάτω πάροδον γυμνάσιον ἦν καὶ περίπατοι 

σύμμετρον ἔχοντες τὴν κατασκευὴν τῷ τοῦ πλοίου με- 

7 μολυβδαίναις Δ: corr. C ἀπεστεγνοῦντο À ἀπεστεγα- 
νοῦντο C: corr. K 12 ἔχουσα C, quod minime sufficit πυκνῶν 
i.e. non ἑλικτῶν, cf. p. 2008. 14 μεμηχάνητο AC — 15 ἐπὶ 
Wilam: ἐν AC 29 ὁ κατὰ τὴν C 29. 93 fort. μῦϑος. 
ϑαυμασιωτάταις (vel ϑαυμασταῖςρ) δὲ κατασκευαῖς καὶ [ταὶς] 
ὀροφαῖς (vel καὶ τοίχοις καὶ óqogaig), καὶ 
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γέϑει, ἐν olg κῆποι παντοῖοι ϑαυμασίως ἦσαν ὑπερ- 
βάλλοντες ταῖς φυτείαις, διὰ κεραμίδων μολυβδινῶν 
κατεστεγνωμένων (ζἀρδευόμενοιν, ἔτι δὲ σκηναὶ κιττοῦ 
λευκοῦ καὶ ἀμπέλων, ὧν al ῥίξαι τὴν τροφὴν ἐν πίϑοις 
εἶχον γῆς πεπληρωμένοις, τὴν αὐτὴν ἄρδευσιν λαμβά- 

e vovda, καϑάπερ καὶ οἵ κῆποι. αὗται δὲ αἵ σκηναὶ 
συνεσκίαξον τοὺς περιπάτους. ἑξῆς δὲ τούτων ᾿Ζφρο- 
δίσιον κατεσχεύαστο τρίκλινον, δάπεδον ἔχον ἐκ A 
9ov ἀχατῶν τε καὶ ἄλλων χαριεστάτων ὅσοι κατὰ 
τὴν νῆσον ἦσαν᾽ τοὺς τοίχους δ᾽ εἶχε καὶ τὴν ὀρο- τ 
φὴν κυπαρίττου, τὰς δὲ ϑύρας ἐλέφαντος καὶ 9vov 
γραφαῖς {δὲν καὶ ἀγάλμασιν, ἔτι δὲ ποτηρίων κατα- 
δκευαῖς ὑπερβαλλόντως κατεσκεύαστο. 42. τούτου δ᾽ 
ἐφεξῆς σχολαστήριον ὑπῆρχε πεντάκλινον, ἐκ πύξου 
τοὺς τοίχους καὶ τὰ ϑυρώματα κατεσκευασμένον, βι- 
βλιοϑήκην ἔχον ἐν αὑτῷ, κατὰ δὲ τὴν ὀροφὴν πόλον 

ὃ ἐκ τοῦ κατὰ τὴν ᾿χραδίνην ἀπομεμιμημένον ἡλιο- 
τροπίου. ἦν δὲ καὶ βαλανεῖον τρίκλινον πυρίας χαλ- 

κᾶς ἔχον τρεῖς καὶ λουτῆρα πέντε μετρητὰς δεχόμενον 
ποικίλον τοῦ Ταυρομενίτον λίϑου. κατεσκεύαστο δὲ 20 

καὶ οἰκήματα πλείω τοῖς ἐπιβάταις καὶ τοῖς τὰς ἀν- 

τλίας φυλάττουσι. χωρὶς δὲ τούτων ἱππῶνες ἦσαν 
ἑκατέρου τῶν τοίχων δέκα᾽ κατὰ δὲ τούτους ἡ τροφὴ 
τοῖς ἵπποις ἔκειτο καὶ τῶν ἀναβατῶν καὶ τῶν παίδων 

208r& σκεύη. ἦν δὲ καὶ ὑδροθϑήκη κατὰ τὴν πρῷραν 94 

κλειστή, δισχιλίους μετρητὰς δεχομένη, ἐκ σανίδων 

καὶ πίττης καὶ ὀθονίων κατεσκευασμένη. παρὰ δὲ 

ot 

6 [o 

1. 2 περιβάλλοντες À: corr. Schw, uisi praestat ϑαυμάσιοι 
ἧσαν ὑπερβαλλόντως 2 κεραμίδων ἢ μολυβδαινῶν À: corr. 
Cas 8 hiatum not. et suppl. K 4 ἀμπελώνων o À: corr. 
Cas 12 δὲ add. Schw, nisi potius v. 18 κατεσκευασμένον 
scribendum 
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ταύτην κατεσκεύαστο διὰ μολιβδώματος καὶ σανίδων 
κλειστὸν ἰχϑυοτροφεῖον᾽ τοῦτο δ᾽ ἦν πλῆρες ϑαλάτ- 

της, ἐν ᾧ πολλοὶ ἰχϑύες [εὖ] ἐτρέφοντο. ὑπῆρχον δὲ 
καὶ τῶν τοίχων ἑκατέρωϑεν τρόποι προεωσμένοι, διά- 
στημα σύμμετρον ἔχοντες" ἐφ᾽ ὧν κατεδσκευασμέναι 
ἦσαν ξυλοϑῆκαι καὶ κρίβανοι καὶ ὀπτανεῖα καὶ μύλοι 

καὶ πλείους ἕτεραι διακονίαι. ἄτλαντές τε περιέτρε- 
χον τὴν ναῦν ἐκτὸς ἕξαπήχεις, οὗ τοὺς ὄγκους ὑὕπει- 

λήφεσαν τοὺς ἀνωτάτω καὶ τὸ τρίγλυφον, πάντες ἐν 
διαστήματι ζσυμμέτρῳ» βεβῶτες. ἡ δὲ ναῦς πᾶσα οἱ- 
κείαις γραφαῖς ἐπεπόνητο. 48. πύργοι τε ἦσαν ἐν 
αὐτῇ ὀκτὼ σύμμετροι τὸ μέγεϑος τοῖς τῆς νεὼς ὄγ- 
κοιρ᾽ δύο μὲν κατὰ πρύμναν, oí δ᾽ ἴσον κατὰ πρῷ- 
ραν, οἱ λοιποὶ δὲ κατὰ μέσην ναῦν. τούτων δὲ éxd- 
στῷ παρεδέδεντο κεραῖαι β΄, ἐφ’ ὧν κατεσκεύαστο 
φατνώματα, δι᾽ ὧν ἠφίεντο λίϑοι πρὸς τοὺς ὑπο- 
πλέοντας τῶν πολεμίων. ἐπὶ δὲ τῶν πύργων ἕκαστον 
ἀνέβαινον τέτταρες μὲν καϑωπλισμένοι νεανίσχοι, δύο 
ὃΣ τοξόται. πᾶν δὲ τὸ ἐντὸς τῶν πύργων λίϑων καὶ 
βελῶν πλῆρες ἦν. τεῖχος δὲ ἐπάλξεις ἔχον καὶ κατα- 
στρώματα διὰ νεὼς ἐπὶ κιλλιβάντων κατεσκεύαστο" 
ἐφ᾽ ov λιϑοβόλος ἐφειστήκει, τριτάλαντον λίϑον ἀφ᾽ 
αὑτοῦ ἀφιεὶς καὶ δωδεκάπηχυ βέλος. τοῦτο δὲ τὸ 
μηχάνημα κατεσκεύασεν ᾿Αἀρχιμήδης. ἑκάτερον δὲ τῶν 
βελῶν ἔβαλλεν ἐπὶ στάδιον. μετὰ δὲ ταῦτα παραρ- 
τήματα ἐκ τροπῶν παχέων συγκείμενα διὰ ἁλύσεων 

2 κλειστῶν AC: corr. Coraes 3 εὖ del. Mein, ἐνετρέ- 
qovro Coraes — 4 τόποι C, τροποὶ Schw — 6 κατασκευασμέναι A 
8. 9 ὑπειλήφεισαν À — 10 συμμέτρῳ add. Mein — 21 διὰ νεὼς 
corruptum 22.93 ἀπ᾽ αὐτοῦ À: corr. Di 25. 26 παρα- 
τρήματα À: corr. Cas, rectius fort. παραρρύματα coni. idem 
26 τρόπων Δ: corr. Cas 

b 
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γέϑει, ἐν olg κῆποι παντοῖοι ϑαυμασίως ἦσαν ὑπερ- 

βάλλοντες ταῖς φυτείαις, διὰ κεραμίδων μολυβδινῶν 
κατεστεγνωμένων ζἀρδευόμενοι», ἔτι δὲ σκηναὶ κιττοῦ 
λευκοῦ καὶ ἀμπέλων, ὧν αἱ ῥίξαι τὴν τροφὴν ἐν πίϑοις 
εἶχον γῆς πεπληρωμένοις, τὴν αὐτὴν ἄρδευσιν λαμβά- ὑ 

e νουσαι καϑάπερ καὶ οἱ κῆποι. αὗται δὲ αἵ σκηναὶ 
συνεσκίαξον τοὺς περιπάτους. ἑξῆς δὲ τούτων ᾿Ζφρο- 

δίσιον κατεσχεύαστο τρίκλινον, δάπεδον ἔχον ἐκ λί- 
ϑων ἀχατῶν vs καὶ ἄλλων χαριεστάτων ὅσοι κατὰ 
τὴν νῆσον ἦσαν᾽ τοὺς τοίχους δ᾽ εἶχε καὶ τὴν ὁρο- 
φὴν κυπαρίττου, τὰς δὲ ϑύρας ἐλέφαντος καὶ 9vov 
γραφαῖς (δὲ) καὶ ἀγάλμασιν, ἔτι δὲ ποτηρέων κατα- 
σχευαῖς ὑπερβαλλόντως κατεσκεύαστο. 42. τούτου δ᾽ 

ἐφεξῆς σχολαστήριον ὑπῆρχε πεντάκλινον, ἐκ πύξου 
τοὺς τοίχους καὶ τὰ ϑυρώματα κατεσκευασμένον. βι- 15 
βλιοϑήκην ἔχον ἐν αὑτῷ, κατὰ δὲ τὴν ὀροφὴν πόλον 

féx τοῦ κατὰ τὴν ᾿Αχραδίνην ἀπομεμιμημένον ἡλιο- 
τροπίου. ἦν δὲ καὶ βαλανεῖον τρίκλινον πυρίας χα- 

κᾶς ἔχον τρεῖς καὶ λουτῆρα πέντε μετρητὰς δεχόμενον 
ποικίλον τοῦ Ταυρομενίτου λίϑου. κατεσκεύαστο δὲ Ὁ 
καὶ οἰκήματα πλείω τοῖς ἐπιβάταις καὶ τοῖς τὰς ἀν- 
τλίας φυλάττουσι. χωρὶς δὲ τούτων ἱππῶνες ἦσαν 

ἑκατέρου τῶν τοίχων δέκα" κατὰ δὲ τούτους T] τροφὴ 
τοῖς ἵπποις ἔκειτο καὶ τῶν ἀναβατῶν καὶ τῶν παίδων 

208r& σκεύη. ἦν δὲ καὶ ὑδροϑήκη κατὰ τὴν πρῷραν ὃ 

κλειστή, δισχιλίους μετρητὰς δεχομένη, ἔκ σανίδων 

καὶ πίττης καὶ ὀϑονίων κατεσκευασμένη. παρὰ δὲ 

1. 9 περιβάλλοντες À: corr. Schw, uisi praestat ϑαυμάσιοι 
ἦσαν ὑπερβαλλόντως 2 κεραμέδων ἢ μολυβδαινῶν A: corr. 
Cas 8 hiatum not. et suppl. K 4 ἀμπελώνων ot À: corr. 
Cas 19 δὲ add. Schw, wisi votus v. 18 κατεσκευασμένον 
Scribendum 
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λαντα δέχεσϑαι δυνάμενος" πᾶς δ᾽ ἦν οὗτος ἐπίκω- 

πος. μεϑ᾽ ὃν χίλια πεντακόσια βαστάξουσαι ἁλιάδες 
τε καὶ σκάφαι πλείους. ὄχλος δ᾽ ἦν οὐκ ἐλάττων .. 
μετὰ τοὺς προειρημένους ἄλλοι vs ἑξακόσιοι παρὰ 
τὴν πρῷραν ἐπιτηροῦντες τὰ παραγγελλόμενα. τῶν Ói209 
κατὰ ναῦν ἀδικημάτων δικαστήριον καϑειστήκει ναύ- 
κληρος, κυβερνήτης καὶ πρῳρεύς, οἴπερ ἐδίκαξον κατὰ 
τοὺς Συρακοσίων νόμους. 44. σίτου δὲ ἐνεβάλλοντο 
εἰς τὴν ναῦν μυριάδας ξξ, ταρίχων δὲ Σικελικῶν κε- 

οάμια μύρια, ἐρίων τάλαντα δισμύρια, καὶ ἕτερα δὲ 
φορτία δισμύρια. χωρὶς δὲ τούτων ὁ ἐπισιτισμὸς ἦν 
τῶν ἐμπλεόντων. ὁ δ᾽ Ἰέρων ἐπεὶ πάντας τοὺς λι- b 
μένας ἤκουεν τοὺς μὲν ὡς οὐ δύνατοί εἰσι τὴν ναῦν 
δέχεσϑαι, τοὺς δὲ καὶ ἐπικινδύνους ὑπάρχειν, διέγνω 
δῶρον αὐτὴν ἀποστεῖλαι Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ εἰς 
᾿Δλεξάνδρειαν᾽ καὶ γὰρ ἦν σπάνις σίτου κατὰ τὴν 
Αἴγυπτον. καὶ οὕτως ἐποίησε, xol ἡ ναῦς κατήχϑη 
εἰς τὴν ᾿Δ4λεξάνδρειαν, ἔνϑα καὶ ἐνεωλκήϑη. ὁ δ᾽ 
Ἱέρων καὶ Aoy(ugAov τὸν τῶν ἐπιγραμμάτων ποιη- 
τὴν γράψαντα εἰς τὴν ναῦν ἐπίγραμμα χιλίοις πυρῶν 
μεδίμνοις, οὺς καὶ παρέπεμψεν ἰδίοις δαπανήμασιν 
εἰς τὸν Πειραιᾶ, ἐτίμησεν. ἔχει δ᾽ οὕτως τὸ ἐπί- 

γραμμα᾽ 
τίς τόδε σέλμα πέλωρον ἐπὶ χϑονὸς εἴσατο; ποῖος ὁ 

κοίρανος ἀκαμάτοις πείσμασιν ἠγάγετο; 
πῶς δὲ κατὰ δρυόχων ἐπάγη σανίς, ἢ τίνι γόμφοι 

τμηϑέντες πελέκει τοῦτ᾽ ἔκαμον τὸ κύτος, 

2. 8 βαστάζουσαι" ἁλιάδες δὲ Α: corr. C 8 ἐλάττω Δ, 
ium numerale videtur intercidisse — 4 ἄλλοι γε Α: corr. Mein, 
ἄλλοι δὲ reciius fort. Di 4. 6 fort. περὶ vv 8 .σίτους À: 
corr. C 9 μυριάδες ΠῚ 10 égecv À: eorr. Wilam 11 φορτία 
εἰς μύρια K 24 εἴσατο À: corr. 5 26 πίέσμασιν À: corr. O 
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d χαλκῶν κρεμάμενα. τριῶν δὲ ἱστῶν ὑπαρχόντων ἐξ 
ἑκάστου κεραῖαι λιϑοφόροι ἐξήρτηντο β΄, ἐξ ὧν ἄρ- 
παγές τε καὶ πλίνϑοι μολίβου πρὸς τοὺς ἐπιτιϑεμέ- 
νους ἠφίεντο. ἦν δὲ καὶ χάραξ κύκλῳ τῆς νεὼς σι- 
δηροῦς πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας ἀναβαίνειν κόρακές ὕ 
τε σιδηροῖ [κύκλῳ τῆς νεὼς], ob δι᾿ ὀργάνων ἀφιέ- 
μενοι τὰ τῶν ἐναντίων ἐκράτουν σκάφη καὶ παρέ- 
βαλλον εἰς πληγήν. ἑκατέρῳ δὲ τῶν τοίχων ἑξήκοντα 
νεανίσκοι πανοπλίας ἔχοντες ἐφειστήχεσαν καὶ τούτοις 

e ἴδοι περί τε τοὺς ἱστοὺς καὶ τὰς λυϑοφόρους περαίας. 10 
ἦσαν δὲ καὶ κατὰ τοὺς ἵστοὺς ἐν τοῖς καρχησέοις οὖσι 
χαλκοῖς ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου τρεῖς ἄνδρες, εἶϑ᾽ ἑξῆς 
καϑ'᾿ ἕνα λειπόμενοι" τούτοις δ᾽ ἐν πλεκτοῖς γυργα- 
ϑοις διὰ τροχιλίων εἰς τὰ ϑωράκια λίϑοι παρεβαλ- 
Aovro καὶ βέλη διὰ τῶν παίδων. ἄγκυραι δὲ ἦσαν 10 
ξύλιναι μὲν τέτταρες, σιδηραῖ δ᾽ ὀκτώ. τῶν δὲ ἱστῶν 
ὁ μὲν δεύτερος καὶ τρίτος εὑρέϑησαν, δυσχερῶς δὲ 
ὁ πρῶτος εὑρέϑη ἐν τοῖς ὄρεσι τῆς Βρεττίας ὑπὸ 

f συβώτου ἀνδρός" κατήγαγε δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν 
Φιλέας ὃ Ταυρομενίτης μηχανικός. ἡ δὲ ἀντλέα καί- * 
περ βάϑος ὑπερβάλλον ἔχουσα δι’ ἑνὸς ἀνδρὸς ἐξην- 
τλεῖτο διὰ κχκοχλίου, ᾿Δρχιμήδους ἐξευρόντος. ὄνομα 
δ᾽ ἦν τῇ νηὶ Συρακοσία᾽ ὅτε δ᾽ αὐτὴν ἐξέπεμπεν 
Ἱέρων, ᾿Δλεξανδρίδα αὐτὴν μετωνόμασεν. ἐφόλκια δ᾽ 
ἧσαν αὐτῇ τὸ μὲν πρῶτον κέρκουρος τρισχίλια τά- 5 

1 δὲ Schw: τε AC 8 μολίβδου C 4, ὅ σιδήρου ἃ 
σιδήρεος C: corr. K 6 inclusa del K 9 ἐφειστήκεισαν 
AC 14 rectius τροχιλιῶν 17 εὐρέϑησαν δυσχερῶς, (s9- 
χερῶς» δὲ Mein non recte, fori. εὐχερῶς pro εὐρέϑησαν scri- 
bendum (εὐρέϑησαν (εὐχερῶς Dalec) 18 βρετανίας AC: 
corr. Cas, Βρεττιανῆς Schw 44 ἀλεξάνδρειαν superscr. (ó« 
C ἀλεξάνδρειαν A, cf. p. 2096 
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τῷ Καλλιξείνῳ ἐγγυθήκη, φαμὲν αὐτῷ ὅτι xal λόγος 
τις εἰς Τυσίαν ἀναφέρεται τὸν ῥήτορα περὶ ἐγγυϑή- 
κης ἐπιγραφόμενος, οὗ ἡ ἀρχή (f. 91 Tur)* “δὲ μὲν δί- 
καίον ἔλεγεν ἢ μέτριον, ἄνδρες δικασταί, “υσιμένης.ἢ 

ἐν ᾧ προελϑών φησιν" “οὐκ ἂν ἐσπούδαξον περὶ αὖ- 
τῆς τῆς ἐγγυθήκης δικαιολογεῖσθαι, ἢ οὔκ ἐστιν ἀξία 
τριάκοντα δραχμῶν. ὅτι δὲ χαλκῆ ἦν ἡ ἐγγυθήκηξιο 
ἑξῆς φησι᾽ 'πέρυσιν δὲ ἐπισκευάσαι αὐτὴν βουλόμενος 
ἐξέδωκα εἰς τὸ χαλκεῖον" ἐστὶ γὰρ συνθετὴ καὶ ZXa- 
τύρων ἔχει πρόσωπα καὶ βουκεφάλια. .... ἄλλο ἔτι 
μέγεθος τὸ αὐτό. ὁ γὰρ αὐτὸς τεχνίτης πολλὰ σκεύη 
ταὐτὰ καὶ ὅμοια ἐργάξεται.. ἐν τούτοις ὃ “Μυσίας εἰ- 
πὼν ὅτι καὶ χαλκῆ ἦν ἡ ἐγγυθήκη, σαφῶς παρίστη- 
σιν, ὡς καὶ ὃ Καλλίξεινος εἴρηκδ (p.199c), λεβήτων 
αὐτὰς ὑποθήματα εἶναι. οὕτως γὰρ καὶ Πολέμων 
ὁ περιηγητὴς εἶπεν ἐν y' τῶν πρὸς ᾿Αδαῖον καὶ ᾿Αντί- 
γονον (fr. 58 Pr.) ἐξηγούμενος διάϑεσιν ἐν Φλιοῦντι κατὰ 
τὴν πολεμάρχειον στοὰν γεγραμμένην ὑπὸ Σίλλακος τοῦ 
Ῥηγίνου, οὗ μνημονεύουσιν ᾿Επίχαρμος (p.293 L) 
καὶ Σιμωνέδης (ἔν. 194 Bb, λέγων οὕτως (ἔν. ὕ8 Pr)* “ἐγ- - 
γυϑήκη καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς κύπελλον᾽ Ἡγήσανδρος δὲ 
ὁ “ελφὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ὑπομνήματι ἀνδριάν- 
τῶν καὶ ἀγαλμάτων (FHG IV 421) Γλαύκου φησὶ τοῦ 
Χίου τὸ ἐν Δελφοῖς ὑπόστημα οἷον ἐγγυθήκην τινὰ 
σιδηρᾶν, ἀνάϑημα "Alvdvvov: οὗ ὁ Ἡρόδοτος μνη- 
μονεύεν (1 28) ὑποχρητηρίδιον αὐτὸ καλῶν. καὶ ὁ 
(uiv» Ἡγήσανδρος ταῦτα λέγει. εἴδομεν δ᾽ αὐτὸ 
καὶ ἡμεῖς ἀνακείμενον ἐν Ζιελφοῖς ὡς ἀληθῶς ϑέας 

4 λυσιμένης, Sed » in ras Α (fuit fort. Μυσιμέλης) 9 εἰς 
τὸ Bekk: εἰς v: A 10 hiatum not. Dalec — 26 ὑποκριτηρέδιον 
À: corr. C 27 μὲν add. Dobr 

ATHENARUS I. 80 
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ἄξιον διὰ τὰ ἐν αὐτῷ ἐντετορευμένα ξῳδάρια καὶ ἄλλα 
τινὰ ξῳύφια καὶ φυτάρια, ἐπιτέϑεσθαι ἐπ᾽ αὐτῷ δυνά- 
μενα καὶ κρατῆρας καὶ ἄλλα σχεύη. ἡ δ᾽ ὑπ᾽ ᾿4λεξαν- 
δρέων καλουμένη ἀγγοθήκη τρίγωνός ἐστι, κατὰ μέ- 
σον κοίλη, δέχεσθαι δυναμένη ἐντιϑέμενον κεράμιον. 
ἔχουσι δὲ ταύτην oí μὲν πένητες ξυλίνην, οἵ δὲ πλού- 
σιοι χαλκῆν ἢ ἀργυρᾶν. 

46. εἰπόντες οὖν περὶ ἐγγυθήκης ἑξῆς πάλιν μνη- 
σϑησόμεϑα φιλοδείπνων βασιλέων. ( γὰρ τῷ προει- 

ἃ ρημένῳ ᾿Αντιόχῳ ὁμώνυμος βασιλεύς, zfuumvoíov δ᾽ Ὁ 
υἷός, ὡς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος (FHG III 257), ὑπο- 

δοχὰς ποιούμενος xa9' ἡμέραν ὀχλικὰς χωρὶς τῶν 
ἀναλισχομένων σωρευμάτων ἑκάστῳ ἀποφέρειν ἐδίδου 
τῶν ἑστιατόρων ὁλομελῆ κρέα χερσαίων τε καὶ πτη- 
νῶν καὶ ϑαλαττίων ξῴων ἀδιαίρετα ἐσκευασμένα, ἅμα- 15 
ξαν πληρῶσαι δυνάμενα᾽ καὶ μετὰ ταῦτα μελιπήκτων 
καὶ στεφάνων ἐκ σμύρνης καὶ λιβανωτοῦ σὺν ἀνδρο- 
μήκεσι λημνίσκων χρυσῶν πιλήμασι πλήϑη. καὶ ἄλλος 

e δ᾽ ᾿φντίοχος βασιλεὺς ἐπιτελῶν τοὺς ἐν Ζάφνῃ ἀγῶ- 
νας ἐποιήσατο καὶ αὐτὸς ὑποδοχὰς λαμπράς, ὡς (0) 
αὐτός φησι Ποσειδώνιος (Ὁ. 263) 'τὸ μὲν γὰρ πρῶ- 
τον ἀναδόσεις ἐποιήσατο xov ἄνδρα ὁλομελῶν βρω- 
μάτων. μετὰ δὲ καὶ ξώντων χηνῶν (xal» λαγωῶν καὶ 
δορκάδων. ἀνεδίδοντο δὃὲ καὶ χρυσοῖ στέφανοι τοῖς 
δειπνοῦσι καὶ ἀργυρωμάτων πλῆϑος καὶ ϑεραπόντων 95 

καὶ ἵππων καὶ καμήλων. καὶ ἔδει ἀναβάντα ἐπὶ τὴν 

΄σι 

κῷ φΦ-- 

1 ἐντετορνευμένα À&:corr. Schw 2. δύνανται γὰρ ἐπιτέϑεσθαι 
ἐπ᾽ αὐτὸ καὶ κρατῆρες καὶ ἄλλα σκεύη C recte sensu perspecto 
4 ἐγγυθήκη C Ἵ χρυσὴν ἢ C 18 σωρεύματα À C: corr. XII p.540c 
14 ὁλομερῆ κρέα χερσέων À: corr. C 18 λιμνέσκων À — γρυσῶν πι- 
Ἰάπασι p. 640: πιλήμασι χρυσοῖς 19 fort. ἐπὶ Δάφνῃ vel Ζ“άφνης 

τάνυ λαμπράς C ὁ add.Schw 28 xol add. p. 540b 
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κάμηλον πιεῖν ἕκαστον καὶ λαβεῖν τὴν {κάμηλον καὶ 
τὰ ἐπὶ τὴν) κάμηλον καὶ τὸν παρεστῶτα παῖδα. — 
“καὶ (ib. 4268) oí κατὰ τὴν Συρίαν δὲ πάντες, φησί, 
διὰ τὴν τῆς χώρας εὐβοσίαν ἀπὸ τῆς περὶ τἀναγκαῖα f 
κακοπαϑείας συνόδους ἔνεμον πλείους, ἵνα εὐωχοῖντο 

συνεχῶς, τοῖς μὲν γυμνασέοις ὡς βαλανείοις χρώμενοι, 
ἀλειφόμενοι [δὲ] ἐλαίῳ πολυτελεῖ καὶ μύροις, τοῖς δὲ 
γραμματείοις --- οὕτως γὰρ ἐκάλουν τὰ κοινὰ τῶν 
συνδείπνων --- ὡς οἰκητηρίοις ἐνδιαιτώμενοι, [καὶ] 
τὸ πλεῖον μέρος τῆς ἡμέρας γαστριξόμενοι ἐν αὐτοῖς 
οἴνοις καὶ βρώμασιν, ὥστε καὶ προσαποφέρειν πολλά, 
καὶ καταυλούμενοι πρὸς χελωνίδος πολυκχρότου ψό- 
φους, ὥστε τὰς πόλεις ὅλας τοῖς τοιούτοις κελάδοιρ 

συνηχεῖσϑαι.᾽ 
ΑἼ. ἐπαινῶ δ᾽ ἐγώ, ἄνδρες φίλοι, τὸ γενόμενον: 11 

παρ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ τῆς Συρίας συμπόσιον. 
ὁ δ᾽ ᾿Δλέξανδρος οὗτος ὧν ᾿Αντιόχου τοῦ ᾿Επιφανοῦς 
υἱὸς ὑποβληϑείς, διὸ εἶχον μῖσος πάντες ἄνϑρωποι 
εἰς Ζημήτριον' περὶ οὗ ἱστόρησεν ὃ ἕταῖρος ἡμῶν 
᾿4ϑήναιος ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐν Συρίᾳ βασιλευσάντων 

(FHG IIl 657). τὸ οὖν συμπόσιον τοῦτο τοιόνδε τι ἐγέ- 
veto. ΔἹιογένης ὁ ̓ Επικούρειος, ἕξιν ἔχων ἱκανὴν ἐν οἷς 

3 4 
μετεχειρίξετο λόγοις, τὸ μὲν γένος ἣν ἐκ Σελευκείας 
τῆς ἐν Βαβυλωνίᾳ, ἀποδοχῆς δ᾽ ἐτύγχανε παρὰ τῷ 
βασιλεῖ καίτοι τοῖς ἀπὸ τῆς στοᾶς λόγοις χαίροντι. 

1. 2 suppl p. 640 5 ἐν αἷς εὐωχοῦντο od 627 e fort, recte, 
ἵνα εὐωχοῦντο Mein non recte del. Mein 9 καὶ 
del. K 10 μέρος om. p. δ 12 τολιϑόνος ΑΟ: con. p. 527 
19. 13 ψόφον p. 527, fort. πολυκρότους ψόφους δ δ᾽ ἐγώ 
Mein: δέ ye, 0 A 18 δι᾽ ὃν puto, cf. Ios. antiq. 18, p oratio 
anacolutha 22 ἐπικούριος Α 84 Βαβυλῶνι A: corr. K, cf. 
Strab. p. 744 ἀνοδοχης (sic) A: corr. Schw 34. 25 παρὰ 
τοῦ βασιλέως À: corr. Villebrun 

80* 
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ἄξιον διὰ τὰ ἐν αὐτῷ ἐντετορευμένα ξωϑάρια xal ἄλλα 
τινὰ (ovgux καὶ φυτάρια, ἐκιτέθεσθαι ἐπ᾽ αὐτῷ δυνά- 
μένα καὶ χρατῆρας καὶ ἄλλα σκεύη. ἡ δ᾽ ox Ao 
δρέων καλουμένη ἀγγοθήχη τρέγωνός ἐστε, κατὰ μέ- 
σον κοίλη, δέχεσθαι δυναμένη ἐντεϑέμενον κεράμιον. 5 
ἔχουσι δὲ ταύτην οἵ μὲν πένητες ξυλένην, οἵ δὲ πλού- 
σιοι χαλχῆν ἢ ἀργυρᾶν. 

46. εἰπόντες οὖν περὶ ἐγγυθήχης ἑξῆς πάλιν μνη- 
σϑησόμεϑα φιλοδείκνων βασιλέων. ( γὰρ τῷ προει- 

ἃ ρημένῳ ᾿Δντιόχῳ ὁμώνυμος βασιλεύς, “Τημητρίου δ᾽ 
υἷός, ὡς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος (FHG III 257), vzo- 

δοχὰς ποιούμενος xa9' ἡμέραν ὀχλικὰς χωρὶς τῶν 
ἀναλισκομένων σωρευμάτων ἑχάστῳ ἀποφέρειν ἐδίδου 
τῶν ἑἐστιατόρων ὁλομελῆ κρέα χερσαίων τε xal πτη- 
νῶν καὶ θαλαττίων ξῴων ἀδιαίρετα ἐσκευασμένα, ἅμα- « 
ξαν πληρῶσαι δυνάμενα᾽ καὶ μετὰ ταῦτα μελιπήκτων 
καὶ στεφάνων ἐκ σμύρνης καὶ λιβανωτοῦ σὺν ἀνδρο- 
μήκεσι λημνίσκων χρυσῶν πιλήμασι πλήϑη. καὶ ἄλλο: 

e δ᾽ ᾿Αντίοχος βασιλεὺς ἐπιτελῶν τοὺς ἐν “ΖΙάφνῃ ἀγώ- 

νας ἐποιήσατο καὶ αὐτὸς ὑποδοχὰς λαμπράς, ὡς (0)3 
αὐτός φησι Ποσειδώνιος (ib. 268) τὸ μὲν γὰρ πρώ- 
τον ἀναδόσεις ἐποιήσατο κατ᾽ ἄνδρα δλομελῶν βρω- 
μάτων, μετὰ δὲ καὶ ξώντων χηνῶν {καὶ λαγωῶν καὶ 
δορκάδων. ἀνεδίδοντο δὲ καὶ χρυσοῖ στέφανοι τοῖς 
δειπνοῦσι καὶ ἀργυρωμάτων πλῆϑος καὶ ϑεραπόντων ὃ 
καὶ ἵππων καὶ καμήλων. καὶ ἔδει ἀναβάντα ἐπὶ τὴν 

1 ἐντετορνευμένα À:corr. Schw 2. δύνανται γὰρ ἐπιτίθεσθαι 
ἐπ᾿ αὐτὸ καὶ κρατῆρες καὶ ἄλλα σκεύη C recte sensu perspecto 
4 ἐγγυθήκη C Ἴγρυσήνη C 18 σωρεύματα ΑΟ: corr. XII p.640c 
14 ὁλομερῆ κρέα χερσέων À: corr. C 18 λιμνέσκων Α χρυσῶν πι- 
λήμασι p. 540: πιλήμασι χουσοῖθ à 19 fort. ἐπὶ “άφνῃ vel “ίάφνης 
20 πάνυ λαμπρᾶς C $àà. Schw — 98 wo 93. x. 5400 
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ἵν᾽ ἐπιμελῶς πάντας ἐξετάξωμεν τοὺς φάσκοντας εἶναι o 
φιλοσόφους καὶ μὴ τοῖς τριβωνίοις καὶ τοῖς ἀκάρ-- 
τοις πώγωσι πιστεύωμεν. κατὰ γὰρ τὸν ᾿4γάϑωνα 
(fr. 12 N) 

5 εὖ μὲν φράσω τἀληϑές, οὐχί σ᾽ εὐφρανῶ" 
εἰ δ᾽ εὐφρανῶ τί σ᾽, οὐχὶ τἀληϑὲς φράσω. 

ἀλλὰ φίλη (ydo», φασίν, ἡ ἀλήϑεια, ἐνϑήσομαι τὰ 
περὶ τὸν ἄνδρα ὡς ἐγένετο (FHG III 266). * 

48. “ἐν τῇ "Egvuvéog τοῦ περιπατητικοῦ σχολῇ 
Ὁ διέτριβέ τις ᾿4ϑηνίων προσκαρτερῶν τοῖς λόγοις ὅστις 

“«ἰγυπτίαν ὠνησάμενος ϑεράπαιναν ἐπεπλέκετο αὐτῇ. 
ταύτης οὖν εἴτ᾽ ἐξ αὐτοῦ τεκούσης. εἴτ᾽ ἐξ ἄλλου τινος, 
ὁμώνυμος ᾿4ϑηνίωνι τῷ δεσπότῃ παρετρέφετο. γράμ- 
ματα δὲ μαϑὼν καὶ πρεσβύτην γενόμενον τὸν δεσπό- 

ιό τὴν μετὰ τῆς μητρὸς ἐχειραγώγει καὶ ἀποθανόντα 
κληρονομήσας παρέγγραφος ᾿4ϑηναίων πολίτης ἐγένετο. 
γήμας τε παιδισκάριον εὔμορφον μετὰ τούτου πρὸς 
τὸ σοφιστεύειν ὥρμησε μειράκια σχολαστικὰ ϑηρεύων. 
καὶ δοφιστεύσας ἐν Μεσσήνῃ κἀν Μαρίσῃ τῇ Θεττα-215 

10 λικῇ καὶ πολλὰ ἐργασάμενος χρήματα ἐπανῆλϑεν εἰς 
τὰς ᾿Αϑήνας. καὶ χειροτονηϑεὶς ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων 
πρεσβευτής. ὅτε εἰς Μιϑριδάτην τὰ πράγματα μετέρρει. 
ὑποδραμὼν τὸν βασιλέα τῶν φίλων εἷς ἐγένετο, με- 
γίστης τυχὼν προαγωγῆς. διόπερ μετεώριξε τοὺς 

25 ᾿4ϑηναίους δι᾿ ἐπιστολῶν ὡς τὰ μέγιστα παρὰ τῷ 
Καππαδόκῃ δυνάμενος, ὥστε μὴ μόνον τῶν ἐπιφερο- 
μένων ὀφλημάτων ἀπολυϑέντας (Gv? ἐν ὁμονοίᾳ fjv, 

"5 

7 γὰρ add. Mein 12 οὖν «παῖ» K, nisi forte xoig v.18 
post δεσπότῃ addendum 15 ἀποθανόντος C fort. recte 17 

rt. γήμας δὲ 17.18 intellege μετὰ τούτου μειράκια σχοῖ. 
θηρεύων πρὸς τὸ cog. ὥρμησε 19 μεσήνῃ AC 4271 ἂν an^ 
K, quamquam altius fortasse haeret mendum 
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ἐπολυώρει ovv αὐτὸν ὁ ᾿4λέξανδρος καίπερ ὄντα τῷ 

βίῳ φαῦλον, ἔτι δὲ βλάσφημον καὶ βάσκανον ἕνεκά τε 
τοῦ γελοίου μηδὲ τῶν βασιλέων ἀπεχόμενον καὶ αἰτη- 

- σαμένῳ αὐτῷ φιλοσοφίας ἀλλοτρίαν αἴτησιν, ὕπως 
πορφυροῦν τε χιτωνίσκον φορήσει καὶ χρυσοῦν στέ- ὁ 
φανον ἔχοντα πρόσωπον ᾿Δρετῆς κατὰ μέσον, ἧς ἱερεὺς 
ἠξίου προσαγοφεύεσϑαι, συνεχώρησε καὶ τὸν στέφανον 
προσχαρισάμενος. ἅπερ ὁ 4Ζιογένης ἐρασϑείς τινος 

ο λυσιῳδοῦ γυναικὸς ἐχαρίσατο αὐτῇ. ἀκούσας δ᾽ ὁ 
᾿Δλέξανδρος καὶ συνάγων φιλοσόφων καὶ ἐπισήμων 1 
ἀνδρῶν συμπόσιον ἐκάλεσε καὶ τὸν Zoyévg: καὶ παρα- 
γενόμενον ἠξίου κατακλίνεσθαι. ἔχοντα τὸν στέφανον 
καὶ τὴν ἐσθῆτα. ἄκαιρον δ᾽ εἶναι εἰπόντος νεύσας 
εἰσαγαγεῖν ἐκέλευσε τὰ ἀκούσματα, ἐν οἷς καὶ v) Avcu- 
δὸς εἰσῆλϑεν ἐστεφανωμένη τὸν τῆς ᾿ἀφετῆς στέφανον, i 
ἐνδῦσα καὶ τὴν πορφυρᾶν ἐσθῆτα. γέλωτος οὖν zo 

Aot καταραγέντος ἔμενεν ὁ φιλόσοφος καὶ τὴν λυσιρ: 

ἃ δὸν ἐπαινῶν οὐκ ἐπαύσατο. τοῦτον τὸν “]ιογένη ὑ 
μεταλαβὼν τὴν βασιλείαν ᾿Αντίοχος, οὐκ ἐνέγκας avtov 
τὴν κακολογίαν, ἀποσφαγῆναι ἐκέλευσεν. ὁ δ᾽ Ata 
δρος προσηνὴς ἦν πᾶσι καὶ φιλόλογος ἐν ταῖς ὁμι 
λίαις καὶ οὐχ ὅμοιος ᾿4ϑηνίωνι τῷ περιπατητικῷ quo 
σόφῳ, τῷ καὶ διατριβῆς προστάντι φιλοσόφου ᾿4ϑήνησί 
τε καὶ ἐν Μεσσήνῃ, ἔτι δὲ καὶ ἐν “αρίσῃ τῆς Gru 
λέας, καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ᾿4ϑηναίων πόλεως τυρανν; 
δαντι. περὶ οὗ καϑ᾽ ἕκαστα ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὑ 
᾿Δπαμεύς, ἅπερ εἰ καὶ μακρότερά ἐστιν ἐκϑήσομαι. 

8 ἀποδεχόμενον À: corr. Mus 6 φορῆι À: corr. Wila 
10 συναγαγὼν À: corr. Mein 16 καὶ ἐνδῦσα Mein 17 fot 
ζἀτάραχος. vel ἀκίνητος | ἔμενεν 2i προσῆν ἐν πᾶσι Α: cor 

, προσηνὴς ἦν ἐν πᾶσι prec Was 
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δ᾽ ἐπιβοησάντων αὐτῷ τῶν περιεστώτων ϑαρρεῖν xolo18 
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σόδοις εἰσηνέχϑη, κεκοσμημένην στρωμναῖς vs καὶ 
γραφαῖς καὶ ἀνδριᾶσι καὶ ἀργυρωμάτων ἐκϑέσει. ἀφ᾽ 
ἧς ἐξήει χλαμύδα λαμπρὰν ἐπισύρων καὶ περικείμενος 
δακτύλιον χρυσίου ἐγγεγλυμμένην ἔχοντα τὴν Μιϑρι- 
δάτου εἰκόνα᾽ προεπόμπευον δ᾽ αὐτοῦ xol ἐφείποντο 
ϑεράποντες πολλοί. ἐν δὲ τῷ τεμένει τῶν τεχνιτῶν 
ϑυσίαι τε ἐπετελοῦντο ἐπὶ τῇ ᾿4ϑηνίωνος παρουσίᾳ 
καὶ μετὰ κήρυκος προαναφωνήσεως σπονδαί. καὶ τῇ 

ὑστεραίᾳ πολλοὶ μὲν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐλϑόντες ἀνέμενον 
αὐτοῦ τὴν πρόοδον πλήρης δ᾽ ἦν καὶ ὃ Κεραμεικὸς 
ἀστῶν καὶ ξένων καὶ αὐτόκλητος εἰς τὴν ἐχκλησίαν 

τῶν ὄχλων συνδρομή. ὃ δὲ μόλις προῆλϑε δορυφο- 
ρούμενος ὑπὸ τῶν εὐδοκιμεῖν παρὰ τῷ δήμῳ ϑελόν- 
τῶν, ἑκάστου σπεύδοντος κἂν προσάψασϑαι τῆς ἐσϑῆ- 
vog. DO. ἀναβὰς οὖν ἐπὶ τὸ βῆμα τὸ πρὸ τῆς ᾿Αττάλου 
στοᾶς ὠκοδομημένον τοῖς ᾽᾿᾽Ρωμαίων στρατηγοῖς στὰς 
ἐπὶ τούτου καὶ περιβλέψας κυκληδὸν τὸ πλῆϑος, ἔπειτ᾽ 
ἀναβλέψας ᾿ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἔφη, τὰ πράγματα μὲν 
βιάξεται καὶ τὸ τῆς πατρίδος συμφέρον ἀπαγγέλλειν 
ἃ οἶδα, τὸ δὲ μέγεϑος τῶν μελλόντων λέγεσϑαι διὰ 
τὸ παράδοξον τῆς περιστάσεως ἐμποδίζει με. ἁϑρόως 

λέγειν, ᾿ἱλέγω τοίνυν, ἔφη, τὰ μηδέποτε ἐλπισϑέντα 
μηδὲ ἐν ὀνείρῳ φαντασϑέντα. βασιλεὺς Μιϑριδάτης 
κρατεῖ μὲν Βιϑυνίας καὶ τῆς ἄνω Καππαδοκίας, κρατεῖ 
δὲ τῆς συνεχοῦς ᾿“σίας ἁπάσης ἄχρι Παμφυλίας καὶ 

Κιλικίας. καὶ βασιλεῖς μὲν αὐτὸν ᾿Δρμενέων καὶ Περ- 
σῶν δορυφοροῦσι, δυνάσται δὲ τῶν περὶ τὴν Μαιῶτιν 

2 ἀνδράσι À: corr. Cas 8 ἐκσύρων Α: corr. Mein 4 fort. 
χρυσοῦν 10 πρόσοδον À: corr. C 18 uiv K: ue Δ, nisi 
praestat τὰ πραγματα μέν με 

e 

"5 
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ἀλλὰ καὶ τὴν δημοκρατίαν ἀνακτησαμένους. xol δω- 
b ρεῶν μεγάλων τυχεῖν ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. ταῦτα οἵ 
᾿4ϑηναῖοι διεκόμπουν τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν κατα- 
λελύσϑαι πεπιστευκότες. 49. ἤδη οὖν τῆς ᾿4σίας μετα- 
βεβλημένης ὁ ̓ '4ϑηνίων ἐπανῆγεν εἰς τὰς ᾿ϑήνας καὶ 5 
ὑπὸ χειμῶνος ἐνοχληϑεὶς εἰς τὴν Καρυστίαν κατη- 
νέχϑη. τοῦτο μαϑόντες ol Κεχροπίδαι ἔπεμψαν ἐπὶ 
τὴν ἀνακομιδὴν αὐτοῦ ναὺς μακρὰς καὶ φορεῖον ἀργυ- 
ρόπουν. ἀλλ᾽ εἰσήειν ἤδη, καὶ σχεδὸν τὸ πλεῖστον 

c μέρος τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν ἐκδοχὴν αὐτοῦ ἐξεκέχυτο᾽ n 
συνέτρεχον δὲ πολλοὶ καὶ ἄλλοι ϑεαταὶ τὸ παράδοξον 
τῆς τύχης ϑαυμάξοντες, εἰ ὁ παρέγγραφος ᾿4ϑηνίων εἰς 
«vog ἐπ᾽ ἀγρυρόποδος κατακομίξεται φορείου καὶ 
πορφυρῶν στρωμάτων, ὃ μηδέποτε ἐπὶ τοῦ τρίβωνος 
ἑωρακὼς πορφύραν πρότερον, οὐδενὸς οὐδὲ Ρωμαίων i 
ἐν τοιαύτῃ φαντασίᾳ καταχλιδῶντος τῆς ᾿Αττικῆς. συν- 
ἔτρεχον οὖν πρὸς τὴν ϑέαν ταύτην ἄνδρες γυναῖκες, 
(γέροντες) παῖδες, τὰ κάλλιστα προσδοκῶντες παρὰ 
Μιϑριδάτου, ὁπότε ᾿4ϑηνέων ὁ πένης καὶ τὰς ἐρανικὰς 

ἃ ποιησάμενος ἀκροάσεις διὰ τὸν βασιλέα σιληπορδῶν 9» 
διὰ τῆς χώρας καὶ πόλεως πομπεύει. ὑπήντησαν δ᾽ 
αὐτῷ καὶ οἱ περὶ τὸν Ζιόνυσον τεχνῖται, τὸν ἄγγελον 
τοῦ νέου Διονύσου καλοῦντες ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν 
καὶ τὰς περὶ ταύτην εὐχάς τε καὶ σπονδάς. ὁ δὲ πρό- 
τερον ἐκ μισϑωτῆς οἰχίας ἐξιὼν εἰς τὴν διεὺυς οἰκίαν 5, 

τοῦ τότε πλουτοῦντος ἀνθρώπου ταῖς ἐκ Ζήλου προ- | 

9 ἀλλησεισιν À: corr. Καὶ (ἀλλ᾽ εἴσεισιν Cas) 12 ᾿4ϑηνίων | 
nomen importune sed fort. consulto additum 14. 15 haec : 
epitomatoris culpa deformata 16 τοσαύτῃ ΑΟ: corr. Wilam 
18 γέροντες add. Mein 20 σιληπορδω À: corr. C 21 συνήν- 
τησαν ÀC: corr. Mein 2& ἴοτι. Svs(us τ 25 διευσοικίαν, | 
AMgósíov οἰκίαν falso Bergk, Adveoqoo οὐκίαν Sens 
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στον, ἄφωνα δὲ τὰ δικαστήρια καὶ τὴν ϑεῶν χρησμοῖς 
καϑωσιωμένην πύκνα ἀφῃρημένην τοῦ δήμου. μὴ 
περιέδωμεν δέ, ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τὴν ἱερὰν τοῦ Icxyov 
φωνὴν κατασεσιγασμένην καὶ τὸ σεμνὸν ἀνάκτορον 
τοῖν ϑεοῖν κεκλῃμένον καὶ τῶν φιλοσόφων τὰς δια- 
τριβὰς ἀφώνους. πολλῶν οὖν καὶ ἄλλων τοιούτων 
λεχϑέντων ὑπὸ τοῦ οἰκότριβος, συλλαλήσαντες αὑτοῖς 
οἵ ὄχλοι καὶ συνδραμόντες εἰς τὸ ϑέατρον stAovco τὸν 
᾿4ϑηνέωνα στρατηγὸν ἐπὶ τῶν ὅπλων. καὶ παρελθὼν 
ὁ περιπατητικὸς εἰς τὴν ὀρχήστραν “ἴσα βαίνων Ilv- 
ϑοκλεῖ᾽ (Dem.19,314) εὐχαρίστησέ τε volg ᾿4ϑηναίοις 
καὶ ἔφη διότι νῦν ὑμεῖς ἑαυτῶν στρατηγεῖτε, προ- 
ἕστηκα δ᾽ ἐγώ. καὶ ἂν συνεπισχύητε, τοσοῦτον δυνή- 
σομαι ὅσον κοινῇ πάντες ὑμεῖς. ταῦτ᾽ εἰπὼν συγκατ- 
ἔστησεν ἑαυτῷ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας, ὧν ἠβούλετο 
ὑποβαλὼν τὰ ὀνόματα. 52. καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέ- 
ρας τύραννον αὑτὸν ἀποδείξας ὁ φιλόσοφος καὶ τὸ 

τῶν Πυϑαγορικῶν ἀναδείξας δόγμα t0» περὶ τῆς 
ἐπιβουλῆς καὶ τί ἠβούλετο αὐτοῖς ἡ φιλοσοφία ἣν ὁ 
καλὸς Πυϑαγόρας εἰδηγήσατο, καϑάπερ ἰστόρησε Θεό- 
πομπος ἐν ὀγδόῃ Φιλιππικῶν ((ἨΘΊ 288) καὶ Ἔρμιπ- 
πος ὁ Καλλιμάχειος (ib. ΠΙ 41), εὐθέως καὶ οὗτος τοὺς 

μὲν εὖ φρονοῦντας τῶν πολιτῶν — παρὰ τὰ ᾿άριστο-214 
τέλους καὶ Θεοφράστου δόγματα" ὡς ἀληϑῆ εἶναι τὴν 
παροιμέαν τὴν λέγουσαν “μὴ παιδὶ μάχαιραν" --- ἐκ- 

4. b τοῖν θεοῖν ἀνάκτορον C melius 5 κεκλιμένον À. κδκλεισ- 
μένον C: corr. K 6 concinnius erat ἀφώνους γεγενημένας 
18 δ᾽ ἐγὼ Cas: λέγω ἃ συνεπισχύσηι ys Α συνεπισχύσητ 
corr. Di 17 ἀποδείξας K: ἀναδείξας AC 18 τὸ add. K, " ef 
Diog. L. 8,39; ceterum Pythagorieorum calumniae non sunt 
Posidonii 22 καλλιμάχιος À 
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καὶ τὸν ὅλον Πόντον κατῳκισμένων ἐθνῶν ἐν περι- 
μέτρῳ τρισμυρίων σταδίων. Ῥωμαίων ὃὲ στρατηγὸς 
μὲν Παμφυλίας Κόιντος Ὄππιος παραδοϑεὶς ἀκολουϑεῖ 

b δέσμιος, Μάνιος δὲ ᾿Δκύλλιος ὃ ὑπατευκώς, ὁ τὸν 

ἀπὸ Σικελίας καταγαγὼν ϑρίαμβον, συνδέτην ἔχων ὁ 
ἁλύσει μακρᾷ Βαστάρνην πεντάπηχυν πεξὸς ὑπὸ (a- 
πέως ἕλκεται. τῶν δ᾽ ἄλλων Ῥωμαίων oY μὲν ϑεῶν 
ἀγάλμασι προσπεπτώκασιν, oL δὲ λοιποὶ μεταμφιεσά- 
μενον τετράγωνα ἱμάτια τὰς ἐξ ἀρχῆς πατρίδας πάλιν 

ὀνομάξουσι. πᾶσα δὲ πόλις ταῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον τι-" 
μαῖς ὑπαντῶσα κατακαλεῖ αὐτὸν ϑεὸν βασιλέα" χρησμοὶ 
δὲ πάντοϑεν τὸ κράτος τῆς οἰκουμένης ϑεσπιῳδοῦσι. 
διὸ καὶ πρὸς τὴν Θρῴκην καὶ τὴν Μακεδονίαν μεγάλα 
πέμπεται στρατόπεδα, καὶ τὰ τῆς Εὐρώπης ἅπαντα | 
μέρη ἀϑρόα εἰς αὐτὸν μεταβέβληται. πάρεισι γὰρ πρὸς t 
αὐτὸν πρέσβεις οὐ μόνον ἐκ τῶν ᾿Ιταλικῶν ἐϑυνῶν, 
ἀλλὰ καὶ παρὰ Καρχηδονίων, συμμαχεῖν ἀξιοῦντες ἐπὶ 
τὴν τῆς Ῥώμης ἀναίρεσιν. — 51. μικρὸν δ᾽ ἐπισχὼν 
ἐπὶ τούτοις καὶ ἐάσας τοὺς πολλοὺς συλλαλῆσαι περὶ : 

τῶν παραδόξως προηγγελμένων τρέψας τε τὸ μέτωπον ὃ 
“τί οὖν, εἶπε, συμβουλεύω; μὴ ἀνέχεσθαι τῆς ἀναρ- 

d χίας, ἣν ἡ Ρωμαίων σύγκλητος ἐπισχεϑῆναι πεποίηκεν, 
ἕως (ἂν» αὐτὴ δοκιμάσῃ περὶ τοῦ πῶς ἡμᾶς πολιτεύε- 
σϑαι δεῖ. καὶ μὴ περιίδωμεν τὰ ἱερὰ xexAmu£va, αὐ- 
χμῶντα δὲ τὰ γυμνάσια, τὸ δὲ ϑέατρον ἀνεκκλησία- 9; 

Θ 

8 Ὄππιος Di (ὁ Ὄππιος Cas): ὃ ἵππιος A 4 μάλιος ἃ 
μάλλιος Ο: corr. Cas ἀκύλιος C 11 κατακαλεῖται τὸν ϑεὸν 
A: corr. Κ 14 πέπεμπται K Εὐρώπης {καὶ ΔΜιβύηςν Mein 
15 μέρη fort. glossema 18 τὴν Ῥωμαίων ἀναίρεσιν C 0 
τε Om. C fort. recte 929 fori. ἐπισχεθϑεῖν ausus est dicere 
Posidonius 98 ἂν «dd. Mein ovx, C 24 κεκλεισμένα 
A C: corr. K coll. p. 418 x. 5 
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ϑηρεύσοντας, si τις τῶν ἀνακεχωρηκότων ἐντός ἐστι 

τῶν ὅρων ἢ τῶν ᾿4ϑηναίων τις εἰς τὴν ὑπερόριον 
ἀποδημεῖ" καὶ τὸν ληφϑέντα ἀπετυμπάνιξεν, ὧν ἐνίους 
καὶ προκατανάλισκε ταῖς βασάνοις. ἐκήρυσσέν ve δύν- 

5 τος ἡλίου πάντας οἰκουρεῖν καὶ μετὰ λυχνοφόρου μη- 
δένα φοιτᾶν. 58. καὶ οὐ μόνον τὰ τῶν πολιτῶν 
διήρπαξεν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὰ τῶν ξένων, ἐκτείνας τὰς 
χεῖρας καὶ ἐπὶ τὰ ἐκ Ζήλου τοῦ ϑεοῦ χρήματα. ἐκ- 
πέμψας γοῦν εἰς τὴν νῆσον ᾿4πελλικῶντα τὸν Tov, 

ι0 πολίτην δὲ 4ϑηναίων ysv(usvov, ποικιλώτατόν τινα 
καὶ ἁψίκορον ξήσαντα Bíov: ὅτε μὲν γὰρ ἐφιλοσόφει 
[καὶ] τὰ περιπατητικά, καὶ τὴν ᾿Αριστοτέλους βιβλιο- 
ϑήκην καὶ ἄλλας συνηγόραξε συχνὰς (ἦν γὰρ πολυ- 
χρήματος) τά τ᾽ ἐκ τοῦ Μητρῴου τῶν παλαιῶν αὐτό- 

lb γραφα ψηφισμάτων ὑφαιρούμενος ἐκτᾶτο καὶ ἐκ τῶν 
ἄλλων πόλεων εἴ τι παλαιὸν εἴη καὶ ἀπόϑετον. ἐφ᾽ 
οἷς φωραϑεὶς ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις ἐκινδύνευσεν ἄν, εἰ μὴ 
ἔφυγεν. καὶ usv οὐ πολὺ πάλιν κατῆλϑε, ϑεραπεύσας 
πολλούς" καὶ συναπεγράφετο τῷ ̓ 4ϑηνίωνι ὡς δὴ ἀπὸ 

Ὁ τῆς αὐτῆς αἱρέσεως ὄντι. ᾿4ϑηνίων δ᾽ ἐπιλαϑόμενος 

τῶν δογμάτων τῶν τοῦ περιπάτου χοένικα κρυιϑῶν 
εἰς τέσσαρας ἡμέρας διεμέτρει τοῖς ἀνοήτοις ᾿᾽4ϑη- 
ναίοις, ἀλεκτορίδων τροφὴν καὶ οὐκ ἀνθρώπων αὐτοῖς 
διδούς. ᾿Ζ4πελλικῶν δὲ μετὰ δυνάμεως ἐξορμήσας 

)δ εἰς 4ἤλον καὶ πανηγυρικῶς μᾶλλον ἢ στρατιωτικῶς 

1 fort. ἀποκεχωρηκότων cf. p. 474, 16 (ἀναχωρούντων C), 
omnino hoc loco eadem narrari videntur quae supra p. 474 
v.14 sqq  . 4.5 δύντος Di: δύνοντος AC 8 ἐκ Δήλου K: 
εἰς δῆλον AC 10 ᾿ϑηναῖον Cob 12 καὶ del. K 15 ψηφέ 
cuero A: corr. Κα 16 ἦν (pro Hm) Mein 19 δὴ K: à» A 
20 αἱρέσεως K: διαιρέσεως A, δὴ αἱρέσεως Mus ἐπιλαβόμε- 
yog À: corr. 5 20—94 hoc loco non apta, minus accurate 
eadem narrata supra litt. c 

d 

e 
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ἀναστρεφόμενος, xal προφυλακὴν ἀμελεστέραν προς 
τὴν Züiov μερίσας, μάλιστα δὲ cà, ἐξόπισϑε τῆς 
νήσου ἐάσας ἀφύλακτα καὶ οὐδὲ χάρακα βαλόμενος 
ἐκοιμᾶτο. τοῦτο δὲ ἐπιγνοὺς ὃ Ὀρόβιος στρατηγὺς 

215 Ρωμαέων [καὶ φυλάσσων τὴν 4λον] φυλάξας ἀσέλη- 5 
νον νύκτα καὶ ἐκβιβάσας τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας, 
κοιμωμένοις καὶ μεϑύουσιν ἐπιπεσὼν κατέκοψε τοὺς 

᾿Αϑηναίους καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν συστρατευομένους ὡς 
βοσκήματα, ἑξακοσίους τὸν ἀριϑμόν, ἐξώρρησε δὲ καὶ 
περὶ τετρακοσίους. καὶ ὁ καλὸς στρατηγὸς ᾿Ζ“πελλικῶν i 
ἔλαϑε φυγὼν ἐκ 4ήλου. πολλοὺς δὲ καὶ συμφυγόντας 
κατιδὼν ὁ Ὀρόβιος εἰς ἐπαύλεις συγκατέφλεξεν αὐταῖς 

οἰκέαις καὶ πάντα αὐτῶν τὰ πολιορκητικὰ ὄργανα σὺν 
b τῇ ἑλεπόλει, ἣν εἰς 4ῆλον ἐλθὼν κατεσκευάκει. στή- 

σας οὖν τρόπαιον ἐπὶ τῶν τόπων ὁ Ὀρόβιος καὶ βώ- ὕ 
μὸν ἐπέγραψε" 

τούσδε ϑανόντας ἔχει ξείνους τάφος. οἵ περὶ Ζ]ήλου 
μαρνάμενον ψυχὰς ὥλεσαν ἐν πελάγει, 

τὴν ἱερὰν ὅτε νῆσον ᾿4ϑηναῖοι κεράιξον, 
κοινὸν “Ἄρη βὰσιλεῖ Καππαδόκων ϑέμενοι.ἢ E 

54. xal Ταρσοῦ δὲ ᾿Επικούρειος φιλόσοφος ἐτυράν- 
νησε, Μυσίας ὄνομα᾽ ὃς ὑπὸ τῆς πατρίδος στεφανη- 
φόρος αἱρεϑείς, τουτέστιν ἱερεὺς "HouxA£ovg, οὐκ 
ἀπετέϑετο τὴν ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἐξ ἱματίου τύραννος ἦν, ' 

c πορφυροῦν μὲν μεσόλευκον χιτῶνα ἐνδεδυκώς, χλα- 9 
μύδα δὲ ἐφεστρίδα περιβεβλημένος πολυτελῆ καὶ ὑπο- 
δούμενος λευκὰς Μακωνικάς, στέφανον δάφνης χρυσοῦν 

1. 9 ἀμελέστερον περὶ τὴν Wilam 8. βαλλόμενος A: corr. 
Mein b inclusa del. Wilam 17 περὶ 4ῆλον A: corr.K 
21 κα [ταρσοῦ δὲ ἐπικούριος A Q& uícov λευκὸν A: corr. 
Mus 21 χρυσῆς À: cor. X 
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ἐστεμμένος, καὶ διανέμων τὰ τῶν πλουσίων τοῖς πέ- 
νησι, πολλοὺς φονεύων τῶν οὐ διδόντων. 

δῦ. τοιοῦτοί εἰσιν οἵ ἀπὸ φιλοσοφίας στρατηγοί. 
περὶ ὧν Δημοχάρης ἔλεγεν (fr. 8 Ταῦ" ὥσπερ ἐκ 
ϑύμβρας οὐδεὶς ἂν δύναιτο κατασκευάσαι λόγχην, οὐδ᾽ 
ἐκ Σωκράτους στρατιώτην ἄμεμπτον. ὃ γὰρ Πλάτων 
φησὶν (apol p.28e) τρεῖς στρατείας στρατεύσασϑαι 2io- 
κράτη, τὴν μὲν εἰς Ποτίδαιαν, τὴν δὲ εἰς ᾿Δμφίπολιν, 
τὴν δὲ εἰς Βοιωτοὺς ὅτε καὶ συνέβη τὴν ἐπὶ Ζ4ηλίῳ 
μάχην γενέσϑαι. μηδενὸς δὲ τοῦϑ᾽ ἱστορηκότος αὐτὸς 
καὶ ἀριστείων φησὶν αὐτὸν τετυχηκέναι πάντων τῶν» 
᾿ϑηναίων φυγόντων, πολλῶν δὲ καὶ ἀπολομένων. 
πάντα δὲ ταῦτα ἐψευδολόγηται. ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ Augt- 
πολιν στρατεία γέγονεν ἐπὶ ᾿Δ4λκαίου ἄρχοντος KAéo- 
vog ἡγουμένου ἐξ ἐπιλέκτων ἀνδρῶν, ὥς φησι Θου- 
κυδέδης (V2) τούτων οὖν τῶν ἐπιλέκτων ἀνάγκη 

εἶναι καὶ Σωκράτην, ᾧ πλὴν τρίβωνος καὶ βακτηρίας 
οὐδὲν ἦν. τίς οὖν εἶπεν ἱστοριογράφος ἢ ποιητής; ἢ 
ποῦ Θουχυδίδης τὸν Σωκράτη παρενέχρωσε τὸν Πλά- 
τωνος στρατιώτην; “τί γὰρ ἀσπίδι ξύνϑημα καὶ βακτη- 
οέᾳ;᾽ πότε δὲ καὶ εἰς Ποτίδαιαν ἐστρατεύσατο, ὡς ἐν 
τῷ Χαρμίδῃ εἴρηκεν ὃ Πλάτων (p.168 b φάσκων 
αὐτὸν καὶ τῶν ἀριστείων τότε ᾿4λκιβιάδῃ παραχωρῆ- 
ὅαι (symp. p. 220 e); τοῦτο οὔτε Θουκυδίδου ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

Ἰσοχράτους εἰρηκότος ἐν τῷ περὶ τοῦ ξεύγους. ποίας 
δὲ καὶ μάχης γενομένης ἔλαβε τὰ ἀριστεῖα Σωκράτης 

καὶ τέ πράξας ἐπιφανὲς καὶ διάσημον: καθόλου μάχης 

4 δημοχάρης κράτης À δημόχαριν C: corr. Ruhnken, cf. 
p.187d 10 íerogqxOrog ἕτερον (l ἑτέρου ͵ )͵ C 11 τῶν add. 
€, Bed pro πάντων requiro πολλῶν 19 παρενεχώρισε Madv 
20 sq τί — βακτηρίᾳ comici poetae versus fort. ex Aeschyli 
Lycurgia expressus, cf. Arist. Thesm. 136 — 94 οὐδ᾽ Di: οὔτ᾽ A 
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μηδεμιᾶς συμπεδούσης, ὡς ἱστόρηκε Θουκυδίδης. ovx 
ἀρκεσϑεὶς δὲ ταύτῃ τῇ τερατολογίᾳ ὃ Πλάτων ἐπάγει 
καὶ τὴν ἐπὶ 4ηλίῳ γενομένην, μᾶλλον δὲ πεπλασμένην 
ἀνδραγαϑίαν. εἰ γὰρ καὶ τὸ Ζήλιον ἡρήκει Σωκράτης, 
ὡς ἱστορεῖ Ἡρόδικος ὁ Κρατήτειος ἐν τοῖς πρὸς tov 6 
Φιλοσωκχράτην, ἅμα τοῖς πολλοῖς ἀσχημόνως ἂν ἔφυγε, 
Παγώνδου (Thuc.IV 96) δύο τέλη περιπέμψαντος τῶν 
ἱππέων ἐκ τοῦ ἀφανοῦς περὶ τὸν λόφον. τότε γὰρ οἵ 

?16uàv πρὸς τὸ 4ήλιον τῶν ᾿4ϑηναίων ἔφυγον, οἵ δ᾽ ἐπὶ 
ϑάλατταν, ἄλλοι δὲ ἐπὶ Qoozóv, οἵ δὲ (πρὸς) Πάρνηϑα Ὁ 
τὸ ὕρος" Βοιωτοὶ δ᾽ ἐφεπόμενοι ἔκτεινον καὶ μάλιστα 
οἵ ἱππεῖς οἵ τε αὐτῶν καὶ {οἵ Δοκρῶν. τοιούτου οὖν 

κυδοιμοῦ καὶ φόβου καταλαβόντος vovg 4ϑηναίους, μόνος 
Σωκράτης ᾿βρενϑυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλων; 
(Arist. nub. 362 ap. Plat.symp. p. 321 Ὁ) εἰστήκει ἀναστέλλων 

τὸ Βοιωτῶν καὶ 4oxoQv ἱππικὸν; xol ταύτης τῆς &v- 

δρείας αὐτοῦ οὐ Θουκυδίδης μέμνηται, οὐκ ἄλλος 
οὐδεὶς ... ποιητής. πῶς δὲ καὶ τῶν ἀριστείων ᾿Αλκιβιάδῃ 

Ὁ παραχωρεῖ τῷ μηδ᾽ ὅλως κεκοινωνηκότι ταύτης τῆς 
στρατείας; ἐν δὲ τῷ Κρίτωνι (ρ. ὅ2 Ὁ) ὁ τῇ Μνημοσύνῃ δι 

φίλος Πλάτων οὐδὲ ποιήσασϑαι πώποτε ἀποδημίαν 
τὸν Σωκράτη ἔξω τῆς εἰς ᾿Ισϑμὸν ϑεωρίας εἴρηκε. 
καὶ ᾿ἀντισϑένης δ᾽ ὁ Σωκρατικὸς περὶ τῶν ἀριστείων 
τὰ αὐτὰ τῷ Πλάτωνι ἱστορεῖ. “οὔκ ἐστιν δ᾽ ἔτυμος 
ὁ λόγος οὗτος (Stesich. fr. 32)? χαρίξεται γὰρ καὶ ὁ 95 

. ood 
e 

4 ἤρηκε À: corr. Pors 5 κρατήτιος A, cf. C. Schmidt de 
Herod. Crat. p. 2 6. 7 ἔφευγεν, ἄγων δ᾽ οὐ Α: Corr. Mus, 
nisi quod ἔφυγε corr. Mein 10 πρὸς add. e Thuc 12 ὅτι 
ἑαυτῶν À: corr. e Thuc oí add. e Thuc 18 supplen- 
dum fere οὐδεὶς (οὔτε συγγραφεὺς ἀλλ᾽ οὐδὲ ποιητής 21 
πώποτε Plat: ποτὲ AC 29 εἰσιϑμὸν Α: corr. C ϑεωρίας 
Wilam: πορείας AC 25 [6] λόγος Mein 
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κύων οὗτος πολλὰ τῷ Σωκράτει" ὅϑεν οὐδετέρῳ αὐ- 
τῶν δεῖ πιστεύειν σχοπὸν ἔχοντας Θουκυδίδην. ὁ γὰρ 
᾿Αντισϑένης καὶ προσεπάγει τῇ ψευδογραφίᾳ λέγων 
οὕτως" ἡμεῖς δὲ ἀκούομεν κἀν τῇ πρὸς Βοιωτοὺς c 
μάχῃ τὰ ἀριστεῖά σε λαβεῖν. — εὐφήμει, ὦ ξένε" ᾿4λ- 
κιβιάδου τὸ γέρας, οὐκ ἐμόν. — σοῦ γε δόντος, ὡς 
ἡμεῖς ἀκούομεν. ὁ δὲ Πλάτωνος Σωκράτης εἰς Ποτί- 
δαιαν λέγει παρεῖναι καὶ τῶν ἀριστείων ᾿Αλκιβιάδῃ 
παρακεχωρηκέναι. προτερεῖ δὲ κατὰ πάντας τοὺς ἴστο- 
φικοὺς τῆς ἐπὶ “4ήλιον στρατείας ἡ περὶ Ποτίδαιαν, 
ἧς Φορμίων ἐστρατήγει. 

ὅθ. πάντ᾽ οὖν ψεύδονται οἵ φιλόσοφοι καὶ πολλὰ 
παρὰ τοὺς χρόνους γράφοντες οὐκ αἰσϑάνονται, καϑ- 
ἅπερ οὐδ᾽ ὁ καλὸς Ξενοφῶν, ὃς ἐν τῷ Συμποσίῳ ἃ 

(c. 1, 2) ὑποτέϑεται Καλλίαν τὸν Ἱππονίκου «Αὐτολύχου 
τοῦ “ύκωνος ἐρῶντα καὶ νενικηκότος αὐτοῦ παγκρώ- 
τιον ἑστίασιν ποιούμενον καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις δαιτυ- 

μόσι παρόντα ζαὑτὸν» τὸν ἴσως μηδὲ γεννηϑέντα ἢ 
περὶ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ὑπάρχοντα. ἐστὶν δὲ οὗτος 
ὃ καιρὸς καϑ᾽ ὃν ᾿Δἀριστίων ἄρχων ἦν. ἐπὶ τούτου 
γὰρ Εὔπολις τὸν Αὐτόλυκον διδάξας διὰ 4“ημοστράτου 
χλευάξει τὴν νίκην τοῦ Αὐτολύκου. πάλιν ὁ Ξενοφῶν e 
ποιεῖ τὸν Σωκράτην λέγοντα ἐν τῷ Συμποσίῳ ταυτί 

(c. 8, 33)" "aro, Παυσανίας ye ὃ ᾿άγάϑωνος τοῦ ποιη- 
τοῦ ἐραστὴξ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἀκρασίᾳ συγ- 
καλινδουμένων εἴρηκεν ὡς καὶ στράτευμα ἀλκιμώτατον 
ἂν γένοιτο ἐκ παιδικῶν καὶ ἐραστῶν. τούτους γὰρ ἂν 
ἔφη οἴεσθαι μάλιστα ἂν αἰδεῖσθαι ἀλλήλους ἀπολιπεῖν, 
ϑαυμαστὰ λέγων, εἴ γε οἵ ψόγου τε ἀφροντιστεῖν καὶ 

1 οὐδὲ ἑτέρῳ A — 18 αἰσχύνονται Wilam 16. {τ mee 
τειν À 18 αὑτὸν add. Cas 29 ψόγου γε M Wqev S 
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ἀναισχυντεῖν πρὸς ἀλλήλους ἐθιξόμενοι, οὗτοι μάλιστ᾽ 
f αἰσχύνονται αἰσχρόν τι ποιεῖν" ὅτι μὲν οὖν τούτων 
οὐδὲν εἴρηκεν Παυσανίας ἔξεστι μαϑεῖν ἐκ τοῦ Πλά- 
vOvog Συμποσίου Παυσανίου γὰρ οὐχ οἷδα συ)- 
γραμμα, οὐδ᾽ εἰσῆκται παρ᾽ ἄλλῳ λαλῶν οὗτος περὶ 5 
χρήσεως ἐραστῶν καὶ παιδικῶν ἢ παρὰ Πλάτωνι" πλὴν 
εἴτε κατέψευσται τοῦτο Ξενοφῶν εἴτ᾽ ἄλλως γεγραμ- 
μένῳ τῷ Πλάτωνος ἐνέτυχε Συμποσίῳ, παρείσϑω᾽ τὸ 
δὲ κατὰ τοὺς χρόνους ἀστόχημα λεκτέον. ᾿Δριστίων, 
ἐφ᾽ οὗ τὸ συμπόσιον ὑπόκειται συνηγμένον, πρὸ τεσ- ii 

οἰἱσάρων ἐτῶν Εὐφήμου πρότερος ἦρξεν, καϑ᾽ ὃν Πλά- 
τῶν τὰ ᾿4γάϑωνος νικητήρια γέγραφεν, ἐν οἷς Παυ- 
σανίας τὰ περὶ τῶν ἐρωτικῶν διεξέρχεται. ϑαυμαστὸν 
οὖν καὶ τερατῶδες, εἰ τὰ μήπω ῥηϑέντα, μετὰ δὲ 
τέτταρα ἔτη ἐπιχειρηϑέντα παρ᾽ ᾿4γάϑωνι Σωκράτης 
παρὰ Καλλίᾳ δειπνῶν εὐθύνει ζὧρ) οὐ δεόντως (n 
ϑέντα. Ὁ. ὅλως δὲ λῆρός ἐστι τῷ Πλάτωνι τὸ Zw 
πόσιον. ὅτε γὰρ ᾿4γάϑων ἐνίκα, Πλάτων ἦν δεκα- 
τεσσάρων ἐτῶν. ὃ μὲν γὰρ ἐπὶ ἄρχοντος Εὐφήμου! 
στεφανοῦται Δηναίοις, Πλάτων δὲ γεννᾶται ἐπὶ ᾿4πολ- ἢ 
λοδώρου τοῦ μετ᾽ Εὐθύδημον ἄρξαντος" δύο δὲ καὶ 

b ὀγδοήκοντα βιώσας ἔτη μετήλλαξεν ἐπὶ Θεοφέλου τοῦ 
μετὰ Καλλέίέμαχον, ὅς ἐστιν ὀγδοηκοστὸς καὶ δεύτερος. | 
ἀπὸ δὲ 4zxoAAo0Qgov καὶ τῆς Πλάτωνος γενέσεως vt6- 

σαρεσκαιδέκατός ἐστιν ἄρχων Εὔφημος, ἐφ᾽ οὗ ni,. 
ἐπινίκια ᾿4γάϑωνος ἑστιῶνται. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ IIAa- 
τῶν δηλοῖ τὴν συνουσίαν ταύτην πρὸ πολλοῦ γεγο- 

1 

18 

2 αἰσχυνοῦνται recte Valck 11 x«9" ἣν A: corr. Mus 
nisi forte καϑ᾽ ἣν ἀρχὴν aut intellegi potest aut suppleri debet 
16 ὡς add. K . 11 fort. ὅλως δὲ λελήρηται τῷ, nisl vov Ilia 
r0v0g Scribere praestat 9A ἀπὸ δὲ Wosi iw δὲ ἃ 
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vévat, λέγων οὕτως ἐν và Συμποσίῳ (ρ. 112 o 5... εἰ 
νεωστὶ ἡγεῖ τὴν συνουσίαν γεγονέναι, ὥστε κἀμὲ παρα- 
γενέσϑαι. ἐγὼ γάρ, ἔφη. πόϑεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
Γλαύκων; οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι πολλῶν ἐτῶν ᾿Δἀγάϑων οὐκ 
ἐπιδεδήμηκε;᾽ καὶ προελϑών φησιν" ᾿ἀλλ᾽ εἰπέ μοι, 
πότε ἐγένετο ἡ συνουσία αὕτη; κἀγὼ εἶπον ὅτι παίδων 
ἔτι ὄντων ἡμῶν, ὅτε τῇ τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν ὁ ̓ 4γάϑων᾽ 
ὅτι δὲ πολλὰ Ó Πλάτων παρὰ τοὺς χρόνους ἁμαρτάνει 
δῆλόν ἐστιν ἐκ πολλῶν. κατὰ γὰρ τὸν εἰπόντα ποιη- ὦ 
τήν (fr. adesp. 86a B) ὅττι xev ἐπ᾿ ἀκαιρίμαν γλῶτταν 
ἔλθῃ᾽, τοῦτο μὴ διαχρένας γράφει. οὐ yàg ἀγράφως 
τι ἔλεγεν, ἀλλὰ πάνυ ἐσκεμμένως, ὅϑ. ὡς ἐν τῷ ἃ 
Γοργίᾳ γράφων φησίν (φ. Aia) ᾿ἄϑλιος ἄρα οὗτος 
ὁ ᾿ἀρχέλαός ἐστι κατὰ τὸν σὸν λόγον. — εἴπερ γε, ὦ 
φίλε, ἄδικος εἶτα ῥητῶς εἰπὼν ὡς κατέχοντος viv 
Maxiüóvov ἀρχὴν ᾿Αρχελάου προβὰς γράφει τάδε 
(p. 503 c)' *«el Περικλέα τοῦτον τὸν» νεωστὶ τετελευ- 
τηκότα᾽ εἰ δὲ νεωστὶ τετελεύτηκε Περικλῆς, ᾿Αρχέλαος 
οὔπω κύριός ἐστι τῆς ἀρχῆς" εἰ δ᾽ οὗτος βασιλεύει, 
πρὸ πολλοῦ πάνυ χρόνου ἀπέϑανε Περικλῆς. Περ- 
δίκκας τοίνυν πρὸ ᾿Αρχελάου βασιλεύει, ὡς μὲν ὃ 
᾿Αἀκάνϑιός φησιν Νικομήδης, ἔτη μα΄, Θεόπομπος 
δὲ λε΄, ᾿ἀναξιμένης μ΄, Ἱερώνυμος κη΄, Μαρσύας 
δὲ καὶ Φιλόχορος κγ΄. τούτων οὖν διαφόρως [Gro- 
φουμένων λάβωμεν τὸν ἐλάχιστον ἀριϑμὸν τὰ xy' ἔτη. 
Περικλῆς δ᾽ ἀποθνήσκει κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τοῦ Πε- 
λοποννησιακοῖ πολέμου ἄρχοντος ᾿Επαμείνονος, ἐφ᾽ οὗ 

ο 

Sign» A 8.4 ὦ λύκωνα ὅ προσελθὼν Α: corr. Mus, 
11. 18 οὐ γὰρ — ἐσκεμμένως verba , sed utique cum. 
eis quae secuntur coniungenda, et ὡς Qdenàwm — $3 τὸν 
ndd. e Plat 18 εἰδέναι el δὲ νεωστὶ b: corr, Wo 

ATHRNABUS I. εν 1 
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τελευτᾷ ..... Περδίκκας καὶ τὴν βασιλείαν ᾿Αρχέλαος 
διαδέχεται. πῶς οὖν νεωστὶ κατὰ Πλάτωνα τελευτᾷ 
Περικλῆς; ἐν δὲ τῷ αὐτῷ Γοργέᾳ ὁ Πλάτων τὸν 
Σωκράτη ποιεῖ λέγοντα (p. 418 extr) “καὶ πέρυσιν βου- 

f λεύειν λαχών, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει μὲ ὁ 
ἐπιψηφίξειν, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὖκ ἠδυνάμην ἐκι- 
ψηφίσαι.᾽ τοῦτο ὁ Σωκράτης οὐ κατὰ ἀδυναμίαν ἐποίη- 
σεν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ ἀνδραγαϑέαν" οὐ γὰρ ἠβούλετο 
λύειν δημοκρατίας νόμους. παρίστησι δὃὲ τοῦτο σαφῶς 
ὁ Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ ᾿Ελληνικῶν ἐχτεϑεὶς οὕτως ! 
(c. 7, 14)" ἱτῶν δὲ πρυτάνεών τινων ov φασκόντων προ- 

οι8ϑήσειν τὴν διαψήφισιν παρὰ τοὺς νόμους, αὖϑις Καλ- 
λίξεινος ἀναβὰς κατηγόρει αὐτῶν. oy δὲ ἐβόων καλεῖν 
τοὺς οὐ φάσκοντας᾽ οἱ δὲ πρυτάνεις φοβηϑέντες ὧμο- 
λόγουν ἅπαντες προϑήσειν πλην Σωκράτους τοῦ Σω- " 
φρονίσκου. οὗτος δὲ οὐκ ἔφη, ἀλλὰ κατὰ τοὺς νόμους 
πάντα ποιήσειν. οὗτός ἐστιν ὁ διαψηφισμὸς ὁ ysvó- 

μενος κατὰ τῶν περὶ ᾿Ερασινίδην στρατηγῶν, ὅτι τοὺ: 
ἐν ᾿Αργινούσσαις ἐν τῇ ναυμαχίᾳ ἀπολομένους οὐκ 
ἀνείλοντο. ἐγένετο δὲ ἡ ναυμαχέα ἐπὶ ἄρχοντος Koi 
λίου, τῆς Περικλέους τελευτῆς ὕστερον ἔτεσιν εἴκοσι 
καὶ τέτταρσιν. 

b 9. ἀλλὰ μὴν καὶ ὃ ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ διάλογος, 
μετὰ τὴν Ἱππονίκου τελευτὴν γενόμενος παρειληφότο: 
ἤδη τὴν οὐσίαν Καλλίου, τοῦ Πρωταγόρου {μέμνηται 
παραγεγονότος τὸ δεύτερον οὐ πολλαῖς πρότερον ἡμέ. 

e 

Qouig (p.309 d. ὁ δ᾽ Ἱππόνικος ἐπὶ μὲν Εὐϑυδήμου 

L2 

1 hiatum not. Cas, cuius supplementa dubia sunt admo- 
dum 7—17 de suo interposuit Àthenaeus, cf. C. Schmidt de 
Herod. Crat. p. 1 19. 18 Καλλίξενος Di 18 κατηγορεὶ AC 
16 ἀλλ᾽ ἡ Xen 926 μέμνηταν δὰ. Cos 
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ἄρχοντος στρατηγῶν παρατέτακται μετὰ Νικίου πρὸς 
Ταναγραίους καὶ τοὺς παραβοηϑοῦντας Βοιωτῶν καὶ 
τῇ μάχῃ νενίκηκε. τέϑνηκε δὲ πρὸ τῆς ἐπ᾽ "Aluatov 
διδασκαλίας τῶν Εὐπόλιδος Κολάκων οὐ πολλῷ χρόνῳ 

B κατὰ τὸ εἰκός. πρόσφατον yág τινα τοῦ Καλλίου τὴν c 
παράληψιν τῆς οὐσίας ἐμφαίνει τὸ δρᾶμα... ἐν οὖν 
τούτῳ τῷ δράματι Εὔπολις τὸν Πρωταγόραν ὡς ἔπι- 
δημοῦντα εἰσάγει (1 391 K), ᾿ἡμειψέας δ᾽ ἐν τῷ Kóvvo 
δύο πρότερον ἔτεσιν διδαχϑέντι οὐ καταριϑμεῖ αὐτὸν 

10 (1673 K) ἐν τῷ τῶν φροντιστῶν χορῷ. δῆλον οὖν ὡς 
μεταξὺ τούτων τῶν χρόνων παραγέγονεν. ὃ δὲ Πλά- 
τῶν καὶ τὸν Ἠλεῖον Ἱππίαν συμπαρόντα ποιεῖ [£v] τῷ 
“Πρωταγόρᾳ μετά τινων ἰδίων πολιτῶν (φ. 814 ὁ 816 Ὁ), 
οὗς οὐκ εἰκὸς ἐν ᾿ἀϑήναις ἀσφαλῶς διατρίβειν πρὸ 

15 τοῦ τὰς ἐνιαυσίας ἐπὶ ᾿Ισάρχου [τοῦ] ᾿Ελαφηβολιῶνος ἃ 
συντελεσϑῆναι σπονδάς. ὃ δὲ τὸν διάλογον ὑφίσταται 
γινόμενον περὶ τοὺς καιροὺς τούτους x«9" oU αἵ σπον- 
δαὶ προσφάτως ἐγεγόνεσαν" λέγει γοῦν ᾧφ. 831 ἃ)" “εἰ 
γὰρ εἶεν ἄνθρωποι ἄγριοι οἵους πέρυσι Φερεκράτης 

80 ὁ ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ Δηναίῳ. ἐδιδάχϑησαν δὲ οἱ 
ἤλγριοι ἐπ’ ᾿Αριστίωνος ἄρχοντος, ἀφ᾽ οὗ ἐστιν ἄρχων 
᾿Δστύφιλος, πέμπτος ὧν ἀπὸ Ἰσάρχου, καϑ᾽ ὃν αἵ 
σπονδαὶ ἐγένοντο. Ἴσαρχος γάρ, εἶτ᾽ ᾿Δμεινίας, uso" 
ὃν ᾿Δλκαῖος, εἶτ᾽ ᾿Αριστίων, εἶτ᾽ ᾿Δστύφιλος. παρὰ τὴν 

a6 (Grogíav οὖν ὁ Πλάτων ἐν τῷ διαλόγῳ εἰς τὰς ̓ Αϑήνας 
παράγει πολεμίους ὄντας τοὺς περὶ τὸν Ἱππίαν, μὴ 

τῆς ἐκεχειρίας αὐτῆς μενούσης. 

e 

6.1 fort. ἐν τούτῳ οὖν τῷ 8 τῶι κοινῶι A: corr. Cas | 
12 ἐν del. Wilam 14 ofc Mus: ὡς Α 1 τοῦ del. Mus 
30 £müxvew A — 91 requiro ἐστιν (0 ἐφεξῆς. ἄγιων ἜΝ. 
21 haec gravius turbata 

ΛΝ l | 
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60. x&v ἄλλοις δ᾽ ὁ Πλάτων φησὶ (apol. p.212) Χαι- 
ρεφῶντα ἐρωτῆσαι τὴν Πυϑίαν εἴ τις εἴη Σωκράτους 
σοφώτερος" καὶ τὴν ἀνελεῖν μηδένα. κἀν τούτοις δὲ 
μὴ συμφωνῶν Ssvogaov φησι (apol. 14)" ᾿Χαιρεφῶντος 
γάρ ποτὲ ἐπερωτήσαντος ἐν Δελφοῖς ὑπὲρ ἐμοῦ, dvi 5 
λὲν ὁ ̓ ἀκόλλων {πολλῶν παρόντων μηδένα εἶναι ἀν- 

f ϑρώπων ἐμοῦ μήτε δικαιότερον μήτε σωφρονέστερον. 

πῶς οὖν εὔλογον ἢ πιϑανὸν Σωκράτη τὸν ὃμολο- 
γοῦντα μηδὲν ἐπίστασϑαι σοφώτατον ᾿απάντων ὑπὸ 
τοῦ πάντα ἐπισταμένου ϑεοῦ ἀναρρηϑῆναι; εἰ γὰρ " 
τοῦτό ἐστι σοφία, τὸ μηδὲν εἰδέναι, τὸ πάντα εἰδέναι 
φαυλότης ἂν εἴη. τίς δ᾽ ἦν χρεία τῷ Χαιρεφῶντι 
παρενοχλεῖν τὸν ϑεὸν περὶ Σωκράτους πυνθανόμενον; : 
αὐτὸς γὰρ ἦν ἀξιόπιστος ὑπὲρ αὑτοῦ λέγων ὡς οὔκ 

οιϑέστι σοφός. ᾿βλὰξ γάρ τις ἦν τοιαῦτ᾽ ἐρωτῶν τὸν |. 
ϑεόν, ὡς ἂν εἰ καὶ τοιαῦτα, τίνα τῶν ᾿Αττικῶν ἐρίων 
ἄλλ᾽ ἐστὶ μαλακώτερα, εἰ τῶν ἐν Βάκτροις καμήλων 
εἰσί τινες δυνατώτεροι, ἢ εἰ Σωκράτους ἐστί τις σιμό- 
τερος; τοὺς γὰρ τὰ τοιαῦτα πυνθανομένους εὐστόχως 
ἐπιρραπίξει 0 ϑεός, ὡς καὶ τὸν πυϑόμενον, εἴτ᾽ “ἴσω- 
πός ἐστιν ὁ λογοποιὸς ἢ ἄλλος τις, 

πῶς ἂν πλουτήσαιμι, Ζιὸς καὶ “ητοῦς υἱέ; 

χλευάξων ἀπεκρίνατο" 

δἰ τὸ μέσον κτήδαιο Κορίνϑου καὶ Σικυῶνος. 

4 ξενοφῶντι À: corr. Di, nisi praestat Ξενοφῶντι, X66» φησι, 
quod coni. Cas 6 πολλῶν om. Α 13 fort. πυνϑανομένω 
16 βλὰξ κτλ᾽ trimetrum agnovit Di, eiusdemque poetae comici 
frustula in eis quae secuntur latere videntur 16 τοιαῦτα 
τινὰ, τῶν À: corr. K 17 εἰ τῶν K: ἢ τῶν Α καμήλων 
Boissonade: καὶ μήδων ἃ καὶ μήδοις C 18. 19 σιμώτερος 
A C: corr. Mus 90 εἴτ᾽ QC: ἤτοι ^. 
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61. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὧν ὁ Πλάτων εἴρηκε περὶ Σω- 
κράτους τῶν κωμικῶν vig εἴρηκεν, οὔϑ᾽ ὅτε μαίας b 
βλοσυρᾶς υἱὸς ἦν (Theaet.p. 1492) οὔθ᾽ ὅτι Ξανθίππη 
χαλεπὴ ἦν γυνή, ἥτις καὶ νιπτῆρας αὐτοῦ κατέχει τῆς 
κεφαλῆς, οὔϑ᾽ ὡς ᾿Αλκιβιάδῃ συνεκοιμήϑη ὑπὸ τὴν 
αὐτὴν γενόμενος χλαῖναν (symp.p. 3195). καύτοι &way- 
καῖον ἦν τοῦτο ἐκκωδωνισϑῆναι ὑπὸ ᾿Αριστοφάνους 
τοῦ καὶ ἐν τῷ συμποσίῳ κατὰ Πλάτωνα" οὐ γὰρ ἂν 
ἐσίγησε τοῦτ᾽ ᾿Δριστοφάνης ... ὡς τοὺς νέους διαφϑεί- 

θοντος. ᾿Δσπασία μέντοι ἡ σοφὴ τοῦ Σωκράτους 
διδάσκαλος τῶν ῥητορικῶν λόγων ἐν τοῖς φερομένοις c 
ὡς αὐτῆς ἔπεσιν, ἅπερ Ἡρόδικος ὃ Κρατήτειος παρέ- 
ϑετο, φησὶν οὕτως (cf. Bergk PL^ II 388)" 

“Σώκρατες, οὐκ ἔλαϑές us πόϑῳ δηχϑεὶς φρένα τὴν 

σὴν 
παιδὸς Δεινομάχης καὶ Κλεινίου. ἀλλ᾽ ὑπάκουσον, 
εἰ βούλει σοι ἔχειν εὖ παιδικά" μηδ᾽ ἀπιϑήσῃς 
ἀγγέλῳ, ἀλλὰ πιϑοῦ" καί σοι πολὺ βέλτιον ἔσται. 

5 κἀγὼ ὅπως ἤκουσα, χαρᾶς ὕπο σῶμα λιπάνϑη 
ἰδρῶτι, βλεφάρων δὲ γόος πέσεν οὐκ ἀϑελήτῳ. d 
στέλλου πλησάμενος 9vuóv Μούσης κατόχοιο, 
ἡ τόνδ᾽ αἱρήσεις, ὠσὶν δ᾽ ἐνίει ποϑέουσιν" 
ἀμφοῖν γὰρ φιλίας ἥδ᾽ ἀρχή" τῇδε καϑέξεις 

10 αὐτόν, προσβάλλων ἀκοαῖς ὀπτήρια ϑυμοῦ. 

1,3 οὐδὲν ὧν ὁ Ili. εἶπε περὶ Σωκρ. οὐδὲ κωμικός τις C, 
unde v. 1 οὐδὲν pro οὐδ᾽ Schw 8 sq da Xanthippe haec non 
habet Plato δ ᾿Αλκιβιάδης A: cor. C, — 9 supplendum 
fere "dgiroqávng (ὁ τὰ πάντα κατηγορῶν αὐτοῦ) ὡς 19 κρα- 
τήτιος À 16 δὲ ἐνομαχης A: corr. Mus 17 σοι Mus: σὺ 
A. ἀπειθήσῃς A: cor. Mus 19 ὕπως Mus: πῶς Α' Au- 
πάνϑη K: λιπαίνω À 80 óóog Mein ἀϑελήτως A: corr. 
K 32 m τονδερήσεις A: corr. Mus adsum i. G9 Ἔ. 
δ᾽ ἐνέει Wilam ποϑέουσιν Βοῦλο: moSoww Ἀν 
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κυνηγεῖ οὖν o καλὸς Σωκράτης ἐρωτοδιδάσκαλον ἔχων 
τὴν Μιλησίαν, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸς ϑηρεύεται, ὡς ὃ IlAd- 
τῶν ἔφη, λινοστατούμενος ὑπὸ ᾿4λκιβιάδου. καὶ μὴν 

e οὐ διαλείπει «ys κλαίων ὡς ἄν, οἶμαι, δυσημερῶν. 
ἰδοῦσα γὰρ αὐτὸν ἐν οἵῳ ἦν καταστήματι ᾿Φ σπασία ὁ 
φησίν᾽ 

τίπτε δεδάκρυσαι, φίλε Σώκρατες; ἦ σ᾽ ἀνακινεῖ 
στέρνοις ἐνναίων σκηπτὸς πόϑος ὄμμασι ϑραυσϑεὶς 
παιδὸς ἀνικήτου; τὸν ἐγὼ τιϑασόν σοι ὑπέστην 
ποιῆσαι. 1 

ὅτι δὲ ὄντως ἤρα τοῦ ᾿4λκιβιάδου δῆλον ποιεῖ Πλά- 
vtov ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ, καίτοι μικρὸν ἀπολείποντος . 

f τῶν τριάκοντα ἐτῶν. λέγει δ᾽ οὕτως (p. 3092)' ᾿πόϑεν, | 
ὦ Σώκρατες, φαίνει; ἢ δηλαδὴ ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ 
περὶ τὴν ᾿Δλκιβιάδου ὥραν; καὶ μήν μοι καὶ πρώην i 
ἐδόντι καλὸς ἐφαίνετο 0 ἀνὴρ ἔτι ἀνὴρ μέντοι, ὦ 
Σώκρατες, ὥς ys ἐν ἡμῖν αὐτοῖς εἰρῆσθαι, καὶ πώ- 

220ycvog ἤδη ὑποπιμπλάμενος. --- εἶτα τέ δὴ τοῦτ᾽; oi 
σὺ μέντοι Ὁμήρου ἐπαινέτης εἶ, ὃς ἔφη (x 319) χαρι- 
ἑστάτην ἥβην εἶναι τοῦ ὑπηνήτου, ἣν νῦν ᾿Αλκιβιάδης 9 
αὐτὸς ἔχει. 

62. πεφύκασι δ᾽ oí πλεῖστοι τῶν φιλοσόφων τῶν 
κωμικῶν κακήγοροι μᾶλλον εἶναι, εἴ ye καὶ 4ἐσχί- 
νης ὁ Σωκρατικὸς ἐν μὲν τῷ Τηλαύγει (p.95 Herm 
Κριτόβουλον τὸν Koírovog ἐπ’ ἀμαϑείᾳ καὶ ῥυπαρό- ὃ 
τητι βίου κωμῳδεῖ, τὸν δὲ Τηλαύγην αὐτὸν ἱματίου 
μὲν φορήσεως xo9' ἡμέραν ἡμιωβέλιον κναφεῖ τε- 

4 κλαίων Schw: καλλίων A 8 σκηπτὸς πόϑου lacobs 
9 ἀκινήτου Mein — 18.19 τοῦτου co & 21 αὐτὸς om. Plat, 
videtur delendum  . ?95 ἁμαϑία δῸ 
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λοῦντα μισϑόν, κωδίῳ δὲ ἐξωσμένον καὶ τὰ ὑποδή- 
ματα σπαρτίοις ἐνημμένον σαπροῖς, καὶ τελέδαντα τὸν b 
ῥήτορα οὐ μετρίως διαγελᾷ. ἐν δὲ τῇ ᾿Δσπασίᾳ (p. 16 H) 
Ἱππόνικον μὲν τὸν Καλλίου κοάλεμον προδαγορϑύει, 

5 τὰς δ᾽ ἐκ τῆς Ἰωνίας γυναῖκας συλλήβδην μοιχάδας καὶ 
κερδαλέας. ὃ δὲ Καλλίας αὐτοῦ (p.12 H) περιέχει τὴν 
τοῦ Καλίου πρὸς τὸν πατέρα διαφορὰν καὶ τὴν Προδίκου 
καὶ ᾿δναξαγόρου τῶν σοφιστῶν διαμώκησιν. λέγει γὰρ 
ὡς ὁ μὲν Πρόδικος Θηραμένην μαϑητὴν ἀπετέλεσεν, 

10 ὁ δ᾽ ἕτερος Φιλόξενον τὸν ᾿Ἐρύξιδος καὶ ᾿Δριφράδην 
τὸν ἀδελφὸν ᾿Δριγνώτου τοῦ κιϑαρῳδοῦ, ϑέλων ἀπὸ o 
τῆς τῶν δηλωθϑέντων μοχϑηρίας καὶ περὶ τὰ φαῦλα 
λιχνείας ἐμφανίσαι τὴν τῶν παιδευσάντων διδασκα- 

λίαν. ἐν δὲ τῷ ᾿Α“ξιόχῳ (p.90 H) πικρῶς ᾿Αλκιβιάδου 
16 κατατρέχει ὡς οἰνόφλυγος καὶ περὶ τὰς ἀλλοτρίας γυ- 

ναῖκας σπουδάζοντος. 

68. ᾿ἀντισϑένης δ᾽ ἐν ϑατέρῳ τῶν Κύρων κακο- 
λογῶν ᾿Αλκιβιάδην καὶ παράνομον εἶναι λέγει καὶ εἰς 

γυναῖκας καὶ εἰς τὴν ἄλλην δίαιταν. συνεῖναι γάρ 
80 φησιν αὐτὸν καὶ μητρὶ καὶ ϑυγατρὶ καὶ ἀδελφῇ, ὡς 

Πέρσας. ὃ δὲ πολιτικὸς αὐτοῦ διάλογος ἁπάντων ἃ 

καταδρομὴν περιέχει τῶν ᾿4ϑήνησιν δημαγωγῶν, ὁ 
δ᾽ ᾿ἀρχέλαος Γοργίου τοῦ ῥήτορος, ἡ δ᾽ ᾿ἀσπασία τῶν 
Περικλέους υἱῶν Ξανϑίππου καὶ Παράλου διαβολήν. 

25 τούτων γὰρ τὸν μὲν ᾿ἀρχεστράτου φησὶν εἶναι συμ- 

1 κωδίῳ Cas (κωδίᾳ Mus): κωμωιδί À — 2). καὶ τελέσαντα 
τὸν À: latet adiectivum superlativum in -τατὸν (velut εὐτελέ- 
στατον ὄντα ῥήτορα), nam certum est etiam haec ad Telaugen 
spectare, quem oratorem fuisse ex hoc ipso loco discimus 
17 «vo» AÀ 18 λέγει C: λέγων À, fort. λέγων — δίαιταν 
συνεῖναι [yco] φησιν 20. 21 ὡς vovg Πέρσας C 
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βιωτὴν τοῦ παραπλήσια ταῖς ἐπὶ τῶν μικρῶν οἰκη- 
μάτων ἐργαζομένου, τὸν δ᾽ Εὐφήμου συνήϑη καὶ 
γνώριμον τοῦ φορτικὰ σκώπτοντος καὶ ψυχρὰ τοὺς 
συναντῶντας. καὶ Πλάτωνα δὲ μετονομάσας Σάϑωνα 
ἀσυρῶς καὶ φορτικῶς τὸν ταύτην ἔχοντα τὴν ἐπιγρα- 
φὴν διάλογον ἐξέδωκε κατ᾽ αὐτοῦ. τούτοις γὰρ τοῖς 

ἀνδράσιν οὐδεὶς ἀγαϑὸς σύμβουλος εἶναι δοκεῖ, οὐ 
στρατηγὸς φρόνιμος, οὐ σοφιστὴς ἀξιόλογος, οὐ ποιη- 
τὴς ὠφέλιμος, οὐ δῆμος εὐλόγιστος ἀλλ᾽ ἢ Σωκράτης 

: 

ὃ μετὰ τῶν ᾿Δσπασίας αὐλητρίδων ἐπὶ τῶν ἐργαστη- ι 
ρέων συνδιατρίβων καὶ Πίστωνι τῷ ϑωρακοποιῷ δια- 
λεγόμενος καὶ Θεοδότην διδάσκων τὴν ἑταίραν ὡς 
δεῖ τοὺς ἐραστὰς παλεύειν, ὡς Ξενοφῶν παρίστησιν 
ἐν δευτέρῳ ᾿“πομνημονευμάτων (II 10, 9. 11, 15). του- 
αὕτα γὰρ ποιεῖ αὐτὸν παραγγέλματα τῇ Θεοδότῃ λέ- 
γοντα, ἃ οὔτε Νικὼ ἡ Σαμία ἢ Καλλιστράτη ἡ 4ε- 
σβία ἢ Φιλαινὶς ἡ Δευκαδία, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ ᾿4ϑηναῖος 
Πυϑόνικος συνεωράκασιν πόϑων ϑέλγητρα᾽ οὗτοι γὰρ 
περὶ ταῦτα ἠσχόληντο περιττῶς. ἐπιλείποι δ᾽ ἄν yw 
ὁ πᾶς χρόνος, εἰ ἐχτέϑεσθϑαι βουληϑείην τὰς σεμνὰς 
τῶν φιλοσόφων μέμψεις. κατὰ γὰρ αὐτὸν δὴ τὸν 
Πλάτωνα (Phaedr. p. 229 4)" ᾿ἐπιρρεῖ δὲ ὄχλος μοι τοι- 

2210Uv0v Γοργόνων καὶ Πηγάσων καὶ ἄλλων ἀμηχάνων 
πλήϑει τὲ καὶ ἀτοπίᾳ τερατολόγων τινῶν φύσεων." 
διόπερ κατασιωπήδομαι.᾽ - 

1 μιαρῶν Cas, fort. μικρῶν delendum ὅ ἀσύρως À: corr. Schw 
8 φρόνιμος Cas (vel νόμιμος): ὃ μῖμος À οὐ uiuog CO 9 οὐ δημό- 
της Wilam, fort. οὐ δημότης (zonotóc, οὐκ οἰκονόμος» εὐλόγιστος 
ἀλλ᾽ ἢ Schw: ἀλλὰ AC 11 Πιστίας est apud Xenophontem 
12. 18 fort. ὕὄπως δὲὲ 18 παλεύειν lac: ἀπολαύειν A 18 πό- 
ϑων ϑέλγητρα forb. poetae verba 19 ἐπιλίποι C — 19.20 με πᾶς 
χρόνος Α us πᾶς ὃ χρόνος C: corr. Di — 20 fort. (πάσαρ᾽) τὰς 
22 δὲ Plat: δὴ A om. C rectius 34 τερατολογιῶν et φύσεως AC 
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64. τοσαῦτα τοῦ Μασουρίου εἰπόντος καὶ ὑπὸ πάν- 
vov ϑαυμασϑέντος διὰ σοφίαν ὃ Οὐλπιανὲς σιω- 
πῆς γενομένης ἔφη" “δοκεῖτέ μοι, ἄνδρες δαιτυμόνες, 
σφοδροῖς κατηντλῆσϑαι λόγοις παρὰ προσδοκίαν βε- 
βαπτίσϑαι τε τῷ ἀκράτῳ" 

ἀνὴρ γὰρ ἕλκων οἶνον ὡς ὕδωρ ἵππος 
Σκυϑιστὶ φωνεῖ, οὐδὲ κόππα γινώσκων" 
κεῖται δ᾽ ἄναυδος ἐν πίϑῳ κολυμβήσας, 
κάϑυπνος ὡς μήκωνα φάρμακον πίνων, b 

φησὶν ὁ Βυξάντιος Παρμένων (choliamb. p. 145), ἢ 
ἀπολελίϑωσϑε ὑπὸ τῶν προειρημένων Γοργόνων; περὶ 
ὧν (ὡς) ὄντως γεγόνασί τινα ξῷα ἀπολιϑώσεως ἀν- 
ϑρώποις αἴτια, ἱστορεῖ ᾿4λέξανδρος ὁ Μύνδιος ἐν 
δευτέρῳ κτηνῶν (G6rogíug οὕτως" “τὴν γοργόνα τὸ 

ξῶον καλοῦσιν οἵ ἐν Διβύῃ Νομάδες, ὅπου καὶ γίνε- 
ται, κατώβλεπον. ἐστὶν δέ, ὡς μὲν οἱ πλεῖστοι λέ- 
γουσιν ἐκ τῆς δορᾶς σημειούμενοι, προβάτῳ ἀγρίῳ 
ὅμοιον, ὡς δ᾽ ἔνιοί φασι, μόσχῳ. ἔχειν δὲ λέγουσιν 
αὐτὸ τοιαύτην ἀναπνοὴν ὥστε πάντα τὸν ἐντυχόντα 
τῷ ξῴῳ διαφϑείρειν. φέρειν δὲ χαίτην ἀπὸ τοῦ μετ- c 
ctov καϑειμένην ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς. ἣν ὁπόταν 
μόγις διασεισαμένη διὰ τὴν βαρύτητα ἐμβλέψῃ, κτεί- 
νει τὸν ὑπ᾽ αὐτῆς ϑεωρηϑέντα οὐ τῷ πνεύματι, ἀλλὰ 
τῇ γιγνομένῃ ἀπὸ τῶν ὀμμάτων φύσεως φορᾷ καὶ 

4 σφοδροῖς --- λόγοις poetae verba esse putat Di — 7 μηδὲ 
Sealig, κοὐδὲ Mein hiatu notato post γινώσκων κάππα C 
9 φαρμάκων AC: corr. Cas 19 ὡς add. Mus 16 κάτω 
λέπον A κατώβλεπτον C, cf. ΑΘ]. nat. an. 7, 6, κατώβλεπα 
ein 17 ὡς ἐκ τῆς δορᾶς σημειώσασϑαι C, ubi omissa 

quae antecedunt ὡς --- λέγουσιν 20 τῷ foc fort. delendum 
φορεῖν Herw 22 βαϑύτητα Mein, possis οὐΐδηι δασύτταν. 
28 ὑπ᾽ αὐτῆς om. C: aut delendum &uk ὑπ αὐτοῦ τοὐλοσοῖνοτο. 
24 φύσεως corruptum, om. C 
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νεκρὸν ποιεῖ. ἐγνώσϑη δὲ οὕτως. τῶν μετὰ Μαρίου 
τινὲς ἐπὶ ᾿Ιογόρϑαν στρατευσαμένων ἰδόντες τὴν γορ- 
γόνα δόξαντές τε διὰ τὸ κάτω νενευκέναι βραδέως τε 
κινεῖσϑαι ἄγριον Ἰεῖναι πρόβατον ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτὸ 

d ὡς κατεργασόμενοι οἷς εἶχον ξίφεσι. τὸ ὃὲ πτοηϑὲν ὑ 
διασεισάμενόν τε τὴν τοῖς ὄμμασιν ἐπικειμένην χαί.- 
τὴν παραχρῆμα ἐποίησε τοὺς ὁρμήσαντας ἐπ᾽ αὐτὸ 
νεκρούς. πάλιν δὲ καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ ποιησάντων 
ἑτέρων νεκρῶν τε γενηϑέντων, ἀεὶ τῶν προσφερομέ 
vov ἀπολλυμένων, ἱστορήσαντές τινες παρὰ τῶν ἐπι" 
χωρίων τὴν τοῦ ξῴου φύσιν, μακρόϑεν ἐνεδρεύσαντες 
αὐτὸ ἱππῆς τινες Νομάδες Μαρίου κελεύσαντος κατη- 
κόντισαν ἧκόν τε φέροντες πρὸς τὸν στρατηγὸν τὸ 

e ϑηρίον. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ἦν ἄρα τοιοῦτο ἡ δορὰ 
y τε Μαρίου στρατεία μηνύει" ἐκεῖνο μέντοι τὸ Aci 
γόμενον ὑπὸ τοῦ ἱστοριογράφου οὔκ ἐστι πιστόν, ὡς 
εἰσί τινες κατὰ τὴν Λιβύην ὀπισϑονόμοι καλούμενοι 

βόες διὰ τὸ μὴ ἔμπροσθεν αὐτοὺς πορευομένους vé 
μεσϑαι, ἀλλ᾽ εἰς τοὐπίσω ὑποχωροῦντας τοῦτο ποιεῖν' 
εἶναι γὰρ αὐτοῖς ἐμπόδιον πρὸς τὴν τοῦ κατὰ φύσιν 
νομὴν τὰ κέρατα οὐκ ἄνω ἀνακεκυφότα, καϑάπερ τὰ 
τῶν λοιπῶν toov, ἀλλὰ κάτω νενευκότα καὶ ἐπισκο- 
τοῦντα τοῖς ὄμμασι. τοῦτο γὰρ ἄπιστόν ἐστιν, οὐ: 
δενὸς ἑτέρου ἐπιμαρτυροῦντος ἱστορικοῦ. 

f . 65. ταῦτα τοῦ Οὐλπιανοῦ εἰπόντος ἐπιμαρτυρῶν 
ὃ Μαρήνσιος καὶ συγκατατιϑέμενος τῷ λόγῳ ἔφ! 
τὸν Μάριον τῶν ξῴων τούτων δορὰς εἰς τὴν Ρώμην 
ἀναπεπομφέναι, ἃς μηδένα εἰκάσαι δεδυνῆσϑαι cívo; 

9. 10 fort. ἀεὶ τῶν {πρώτως vel {πρώτων προσφερομέ- 
νων, sed turbata etam quae seeuoVor 16 ovx ἔτι πιστὸν 
Mus fort. recte 18 βοὺς À: corr. s 
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εἰσὶ διὰ τὸ παράδοξον τῆς ὄψεως" ἀνατεϑεῖσϑαί τε 

τὰς δορὰς ταύτας ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέους ἱερῷ, ἐν ᾧ 

oí τοὺς ϑριάμβους κατάγοντες στρατηγοὶ ἑστιῶσι τοὺς 
πολίτας, καϑάπερ πολλοὶ τῶν ἡμεδαπῶν ποιηταὶ καὶ 

συγγραφεῖς εἰρήκασιν' “ὑμεῖς οὖν, ὦ γραμματικοί, 

κατὰ τὸν Βαβυλώνιον Ἡρόδικον, μηδὲν τῶν τοιού- 

τῶν ἱστοροῦντες, 

φεύγετ᾽, ᾿Δριστάρχειοι, ἐπ’ εὐρέα νῶτα ϑαλάττης 
Ελλάδα, τῆς ξουϑῆς δειλότεροι κεμάδος, 

γωνιοβόμβυκες, μονοσύλλαβοι, οἷσι μέμηλε 
τὸ σφὶν xal σφῶιν καὶ τὸ uiv ἠδὲ τὸ vív. 

5 τοῦϑ᾽ ὑμῖν εἴη δυσπέμφελον᾽ ᾿Ηροδίκῳ δὲ 
᾿Ελλὰς ἀεὶ μίμνοι καὶ ϑεόπαις Βαβυλών. 

κατὰ γὰρ τὸν κωμῳδιοποιὸν ᾿'ναξαν δρέδην (1 169 K) 
ἡδονὴν ἔχει, 

ὕταν τις εὕρῃ καινὸν ἐνθύμημά τι, 
δηλοῦν ἅπασιν᾽ οἱ δ᾽ ἑἕξαυτοῖσιν σοφοὶ 
πρῶτον μὲν οὐκ ἔχουσι τῆς τέχνης κριτήν, 

ὅ εἶτα φϑονοῦνται. χρὴ γὰρ εἰς ὄχλον φέρειν 
ἅπανϑ᾽ ὅσ᾽ ἄν τις καινότητ᾽ ἔχειν δοκῇ. 

ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις ἀναχωροῦντες οἵ πολλοὶ λελη- 
ϑότως διέλυσαν τὴν συνουσίαν. 

11 καὶ (τὸν σφῶν Pierson 123 δυσπέμφελον À δυσπέμφε- 
λοι superscr. ον C 13 hactenus Herodicus 14 ἀναξαν- 
δρείδην Α 17 δὲ (δ᾽ C) αὐτοῖσιν AC: corr. Pors 
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